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[tevilka: 011-02/91-1

Ljubljana, 9. marec 2000

Na podlagi 140., 143. in 148. ~lena Poslovnika Dr`avnega zbora Republike Slovenije

(Ur.l, RS {t.: 40/93 in 80/94) Odbor Dr`avnega zbora Republike Slovenije za znanost in

tehnologijo

ORGANIZIRA IN VABI NA

JAVNO PREDSTAVITEV MNENJ Z NASLOVOM

“INFORMACIJSKA DRU@BA KOT IZZIV SLOVENIJI”

v ponedeljek, 27. marca 2000 ob 14.uri, v veliki dvorani

na Tom{i~evi 5 v poslopju Dr`avnega zbora
Republike Slovenije, Ljubljana, [ubi~eva 4

Slovenska dru`ba mora razmi{ljati o svoji prihodnosti in se zavedati svoje sedanjosti,

svojih prednosti, svojih prilo`nosti in tudi svojih mo`nosti. Javna predstavitev mnenj je

torej namenjena temu, da se javno soo~ijo razli~na mnenja, zamisli in vizije o tem, kaj je

to digitalna Slovenija oziroma informacijska dru`ba v Sloveniji na prelomnici in

kaj naj naredijo nosilci dru`benih sprememb.

V ~asu prehoda na globalno ekonomijo in elektronsko poslovanje se dogajajo velike

spremembe, na katere se morata dru`ba in dr`ava pripraviti, da bi se lahko pravilno od-

zvali. Razvoj tehnologij je v svetovnem gospodarstvu in dru`bi spro`il korenite spremem-

be, ki jih je mogo~e primerjati samo s spremembami v ~asu industrijske revolucije, bistve-

na je le razlika v hitrosti sprememb. Zato Slovenija potrebuje iniciativo tako za vzpostavi-

tev strate{ko pomembnega nacionalnega projekta kakor tudi za pripravo organiziranega

REPUBLIKA SLOVENIJA
DR@AVNI ZBOR

Odbor za znanost in tehnologijo
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nabora projektov, na katerih bo s proaktivnimi potezami dosegla spremembe v smeri

zastavljenih ciljev, kot npr.: ozave{~ena javnost, dvig potrebnega znanja in stalno izo-

bra`evanje, dvig konkuren~nosti v zasebnem sektorju, “digitalna” dr`ava in javna upra-

va ter sprostitev trga telekomunikacij in priprava druge potrebne infrastrukture.

K ozave{~anju javnosti lahko nedvomno veliko prispeva tudi javna predstavitev

mnenj INFORMACIJSKA DRU@BA KOT IZZIV SLOVENIJI, saj je prehod v informacijsko

dru`bo mogo~e izvesti le na osnovi skupnega sodelovanja pri odlo~itvah politike, stro-

ke, gospodarstva in tudi civilne dru`be.

Cilji tega dogodka so soo~enja mnenj in iskanja odgovorov na vlogo in vpli-

ve, ki jih imajo na navedene izzive javnost, gospodarstvo, dr`ava (vlada in parlament),

izobra`evanje, politika in predpristopni proces Slovenije v EU. Zaradi intenzivnosti pri-

hajajo~e informacijske dru`be je potrebno odgovoriti na nekatera vpra{anja, ki jih {e

posebej izpostavljamo:

1. Kako je dr`ava Slovenija pripravljena na te spremembe z vidika zakonodaje?

2. Kako mora dr`ava podpreti gospodarstvo pri spodbujanju procesa prehoda iz indu-

strijske v postindustrijsko oziroma informacijsko dru`bo?

3. Ali je izobra`evalni sistem pripravljen na izzive informacijske dru`be?

4. Kako zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije enakopraven dostop do novih informa-

cij in znanj preko informacijskih omre`ij, ki jih potrebujejo, da bi imeli koristi od njih?

5. Kako izkoristiti informacijsko tehnologijo za nove zaposlitvene mo`nosti v Sloveniji,

saj je zaradi pomanjkanja znanj iz informacijske tehnologije danes v Evropi nezase-

denih 500.000 delovnih mest?

6. Kak{no podporo lahko nudi slovenska znanstveno-raziskovalna dejavnost dru`bi,

gospodarstvu in dr`avni upravi v prihajajo~i informacijski dru`bi?

7. Vpra{anje ohranjanja jezika nacionalne in kulturne identitete v prihajajo~i informa-

cijski dru`bi.

8. Kak{na je vloga civilne dru`be v informacijski dobi?

Predsednik

Samo Bevk, prof.

Va{e prispevke pri~akujemo najkasneje do 20. marca 2000. Prednost pri predstavitvi

svojih mnenj bodo imeli tisti, ki nam bodo posredovali svoje prispevke v roku in v ra~unalni{ki

obliki (MS POWER - POINT´97 predstavitev, poslana na disketi oz. preko elektronske po{te jozi-

ca.kozlevcar@dz-rs.si). Rok predstavitve s pomo~jo ra~unalnika je omejen na 10 minut (okvirno

5-7 predstavitvenih strani /slideov/, ker zaradi prenosa javne predstavitve mnenj na Internet,

prosojnice niso mogo~e) ter za govorne predstavitve na 5 minut. Vse dodatne informacije dobite

pri ge. Jo`ici Kozlev~ar na telefonu 061-178 94 94.
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SAMO BEVK

Uvod

Spo{tovane gospe in gospodje. Prisr~en pozdrav v imenu odbora Dr`avnega zbora

Republike Slovenije za znanost in tehnologijo na javni predstavitvi mnenj z naslovom

“Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji”. Veseli me izjemni odziv, na katerega je nale-

tela javna predstavitev mnenj na temo “Informacijske dru`be”. Velika in ugledna ude-

le`ba strokovnjakov oziroma zainteresirane strokovne javnosti pri~a o tem, da dr`avo

in celotno na{o skupnost na tem podro~ju ~aka izjemno veliko nalog.

Na{emu povabilu se je odzval tudi predsednik Republike Slovenije gospod Milan

Ku~an, ki v posebnem pismu sporo~a dana{njemu zboru: “Informacijska dru`ba - citi-

ram - ki je `e v svoji zasnovi lahko samo globalna, ne dopu{~a tudi za Slovenijo nobenih

dvomov o njeni neogibnosti. Je pogoj za na{ obstoj in uspe{nost v prihodnje. V global-

nem tekmovanju civilizacij in celin za znanje se na novo preurejajo in delijo tr`ni dele`i,

prerazporejajo se mo`nosti za materialno in duhovno svobodo in blaginjo ljudi v no-

vem tiso~letju. Zmagovale bodo inovativne dru`be z iznajditeljskimi in prenovitvenimi

sposobnostmi, katerih temelj je osvajanje in ustvarjanje novih znanj, tehnologij, {e po-

sebej informacijskih.

Samo rast, temelje~a na znanju, lahko postaja v tehnolo{ko visoko razvitih dru`bah

vir novih zaposlitev in socialne stabilnosti v funkciji tako `elene ve~je socialne pra-

vi~nosti ter hkrati pot k solidarnosti in povezanosti ljudi v globalnem tekmovanju. Naj

bo globalnost razumljena kot izziv in prilo`nost za vse, za nova sodelovanja in bolj{e

`ivljenje.

Ne glede na svojo majhnost, ki lahko pomeni tudi prednost in ve~jo prilagodljivost,

kar je osnova informacijske dru`be, mora tudi Slovenija v tem tekmujo~em in povezu-

jo~em svetu poiskati svoj prostor in svojo prilo`nost. Samo znanje in usposobljenost

nam omogo~ata aktivno sodelovanje v dialogu o prihodnji podobi sveta in s tem od-

lo~ilno besedo o svoji prihodnosti.

Pri znanju ni razlik med velikimi in malimi. Znanje je univerzalno. Pri znanju lahko

tudi Slovenija postane velika sila, ~e se za to odlo~i, ~e med razvojne vizije, ob Sloveni-

jo, kot u~e~o se dru`bo, uvrstimo tudi informacijsko dru`bo.

Pri izmenjavi pogledov, ki jih prina{a informacijska dru`ba, vam `elim veliko uspeha v

`elji, da razumemo informacijsko dru`bo kot izziv ~asa, ki ga moramo zaradi nas in pri-

hodnjih rodov sprejeti. Sprejmimo ga kot prilo`nost. Lepo pozdravljeni! Milan Ku~an.”
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Pri~akujem tudi udele`bo predsednika Dr`avnega zbora Republike Slovenije Janeza

Podobnika, ki nam bo spregovoril v imenu dr`avnega zbora, vendar ima trenutno

slu`bene obveznosti in se nam bo pridru`il med pol tretjo in tretjo uro.

Dana{njo javno predstavitev mnenj so poleg organizatorjev odbora za znanost in teh-

nologijo dr`avnega zbora omogo~ili tudi oddelek za razvoj informacijskega sistema v

dr`avnem zboru, potem podjetje TSE, TV-pika, Infos, Slu`ba za evropske zadeve in In-

stitut Jo`ef Stefan. Dovolite mi, da se osebno zahvalim Jo`ici Veli{~ek, generalni sekre-

tarki, mag. Jaru Bercetu, Petru Jermolu in njegovim sodelavcem, profesor dr. Matja`u

Gamsu, Jo`ici Kozlev~ar, Stanetu Grahu in Daretu Stojanu.

Kot vabilo ste vsi prisotni dobili programske sklope, o katerih naj bi danes spregovo-

rili. Dovolite mi, da jih na kratko ponovim.

Cilj tega dogodka je seveda soo~enje mnenj in iskanje odgovorov na vlogo in vplive,

ki jih imajo na navedene izzive javnost, gospodarstvo, dr`ava, v tem smislu mislimo vla-

do in parlament, izobra`evanje, politika in predpristopni proces Slovenije v Evropski

uniji. Zaradi intenzivnosti prihajajo~e informacijske dru`be je treba odgovoriti na neka-

tera vpra{anja, ki jih {e posebej izpostavljamo:

1. kako je dr`ava Slovenija pripravljena na te spremembe z vidika zakonodaje,

2. kako mora dr`ava podpreti gospodarstvo pri spodbujanju procesa prehoda iz indu-

strijske v postindustrijsko oziroma informacijsko dru`bo,

3. ali je izobra`evalni sistem pripravljen na izzive informacijske dru`be,

4. kako zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije enakopraven dostop do novih informa-

cij in znanj prek informacijskih omre`ij, ki jih potrebujejo, da bi imeli koristi od njih,

5. kako izkoristiti informacijsko tehnologijo za nove zaposlitvene mo`nosti v Sloveniji,

saj je zaradi pomanjkanja znanj iz informacijske tehnologije danes v Evropi nezase-

denih 500.000 delovnih mest,

6. kak{no podporo lahko nudi slovenska znanstveno raziskovalna dejavnost dru`bi,

gospodarstvu in dr`avni upravi v prihajajo~i informacijski dru`bi,

7. vpra{anje ohranjanja jezika nacionalne in kulturne identitete v prihajajo~i informa-

cijski dru`bi in

8. kak{na je vloga civilne dru`be v informacijski dru`bi.

To je osem izhodi{~, o katerih naj bi danes spregovorili. Je pa glede na veliko {tevilo

prijavljenih referentov, prek tako imenovane “power point” predstavitve jih je skoraj

50, vseh sodelavcev, ki bodo danes spregovorili, pa je 59. Zato bi prosil, da se dr`ite ne-

kaj navodil oziroma propozicij, ki jih bom na kratko sedaj predstavil, in sicer:

Prvi~, da zaradi izjemnega {tevila nastopajo~ih spo{tujete ~asovno omejitev petih mi-

nut - pomagal si bom s posebnim zvo~nim signalom na tej napravici. Imamo pa `e za-
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lo`nika, tako da bodo predstavitve v integralni obliki objavljene v posebni publikaciji.

^e pa bo predstavitev posebej uspela, pa bomo izdali tudi video kaseto.

Drugi~, predstavitve bodo potekale po vrstnem redu, ki ste ga prejeli danes na mizo

ali pa si ga lahko preskrbite tudi tukaj. Potem bomo imeli odmor ob 16.00 in 18.00 uri,

pribli`no deset minut. Predstavitev bo mo`no spremljati tudi v preddverju in sosednji

dvorani prek velikih monitorjev oziroma ekranov. Na koncu bo seveda mo`na diskusi-

ja, ki pa jo, prosim, prijavite v za to posebej namenjenih razmno`enih prijavnicah, ki so

tukaj na na{i mizi, za kar pa bo poskrbela gospa Jo`ica Kozlev~ar.

Prosil bi tudi, da izklopite GSM aparate. In bom kar na za~etku povabil prvega refe-

renta oziroma prvo referentko, to je gospa Nevenka ^re{nar-Pergar, generalna sekretar-

ka Vlade Republike Slovenije, ki bo predstavila svoj prispevek z naslovom “Republika

Slovenija v informacijski dru`bi”. Pripravi pa naj se poslanec dr. Ciril Ribi~i~.
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MILAN KU^AN

Pismo udele`necem javne predstavitve
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NEVENKA ^RE[NAR PERGAR
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Hvala gospod predsedujo~i. Lepo pozdravljene dame in gospodje. Svet nezadr`no

prehaja v informacijsko dru`bo in tudi Slovenija se mora v najve~ji mo`ni meri vklju~iti

v nove informacijske tokove tako, da bomo ~im bolj izrabili svoje komparativne pred-

nosti. Informacijska dru`ba se lahko ustrezno razvija le ob zagotovitvi ustrezne infra-

strukture in pa seveda razmer za njeno smotrno uporabo, kamor lahko uvrstimo pri-

merno pravno ureditev, konkuren~ni trg telekomunikacijskih storitev, ustrezno izo-

bra`evanje, vzporeden znanstveni in tehnolo{ki razvoj, u~inkovito javno upravo in pa

seveda zagotovitev ustreznih pogojev v gospodarstvu oziroma poslovnemu sektorju.

Predvidljiva pravna ureditev je prav gotovo nujen pogoj za varno in zanesljivo elek-

tronsko poslovanje. Dr`avna uprava pripravlja {tevilne predpise, ki urejajo oziroma

bodo urejali ta podro~ja. Dolo~ene spremembe bo brez dvoma prinesel zakon o elek-

tronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Ra~unamo, da bo sprejet v dr`avnem

zboru `e v mesecu aprilu in bo za~el veljati junija tega leta.

Dr`avni zbor je `e sprejel nacionalni program telekomunikacij, ki predvideva popol-

no liberalizacijo telekomunikacijskih storitev in ponudbe medmre`ja. V Sloveniji seve-

da velja `e druga sodobna zakonodaja, ki ureja podro~ja kot so avtorsko pravo in indu-

strijska lastnina, varstvo osebnih podatkov ter varstvo potro{nikov. Spremenjena je us-

trezno tudi kazenska zakonodaja, sprejeti so bili postopkovni zakoni, sem lahko uvrsti-

mo tudi zakon o splo{nem upravnem postopku, ki bo za~el veljati v nekaj dneh, in ne

bo omogo~al le elektronskega poslovanja med dr`avnimi institucijami, ampak tudi

elektronsko poslovanje upravnih organov s strankami v postopku. Seveda pa bomo

tudi v prihodnosti predpise prilagajali tehnolo{kemu razvoju.

Pri prehodu v informacijsko dru`bo imajo izreden pomen telekomunikacijske stori-

tve. Dr`ava je na tem podro~ju `e marsikaj storila. Omenimo naj vsaj javni zavod Arnes,

ki povezuje v omre`je {ole, knji`nice, univerze in raziskovalne ustanove. Tako pomem-

bno prispeva, da izobra`evanje in raziskovanje sledi sodobnim tokovom. Omenimo naj

tudi javni zavod Izum, ki nudi knji`nicam, kot celotni akademsko raziskovalni sferi, sto-
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ritve znanstveno-tehnolo{kega informiranja ter knji`ni~no-bibliografske storitve. Seve-

da pa bo potrebno javne telekomunikacijske storitve {e bolj sprostiti za konkuren~nost,

kar je povezano tudi z vpra{anjem demonopolizacije storitev.

Naslednja pomembna to~ka je celotni {olski sistem, ki mora ~im bolj spodbujati izo-

bra`evanje za informacijsko dru`bo, ustrezno doizobra`evanje pa se mora permanent-

no nadaljevati tudi po zaklju~ku formalnega {olskega izobra`evanja, kar so tudi za-

klju~ki evropskega vrha v Lizboni.

Dr`ava bo nadaljevala s spodbujanjem znanstveno tehnolo{kega razvoja in standardi-

zacije. To usmeritev je vlada potrdila s sprejemom zakona oziroma z zakonom, ki ureja

podporo gospodarskim dru`bam pri razvoju novih tehnologij do leta 2003, ki je v po-

stopku sprejemanja v dr`avnem zboru.

Pri vstopu v informacijsko dru`bo mora biti dr`ava vzgled. Dr`avna uprava si je zada-

la nalogo spremeniti samo sebe, spremeniti iz oblastvenega organa v ~im bolj storitve-

no usmerjeno javno upravo. Slovenija hitro vstopa v evropske in svetovne povezave,

kar seveda vzporedno zahteva preoblikovanje oziroma reformo javne uprave.

Za uspe{no preoblikovanje je potrebno intenzivno nadaljevati s poenotenjem uprav-

nih postopkov in dokumentov na celotnem obmo~ju dr`ave in sprotno harmonizacijo z

Evropsko unijo. Seveda pa mora ta informatizacija temeljiti na jasno dolo~enih usmeri-

tvah in standardih.

Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v dr`avne organe do leta 2000 je vlada

sprejela `e leta 1996, v leto{njem letu pa center vlade za informatiko pripravlja dopolni-

tve strategije, ki bo zajemala usmeritve za obdobje do leta 2003, kratkoro~no pa bo vse-

bovala tudi konkretne standarde in priporo~ila.

Nikakor ne smemo pozabiti tudi na vlogo dr`avne uprave pri zagotavljanju podatkov

javnemu sektorju.
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Dr. CIRIL RIBI^I^

Uporaba informacijskega sistema
v Dr`avnem zboru Republike Slovenije
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Spo{tovani, lepo pozdravljeni! Kot vidite `e na samem ekranu, je pred vami doma~a

stran dr`avnega zbora na spletnih straneh. Moj namen je, da kratko predstavim te splet-

ne strani in mo`nosti, ki so `e v uporabi, ne samo z vidika poslancev, ampak bolj z vidi-

ka uporabnikov interneta.

Mislim, da lahko trdim, da je zna~ilnost spletnih strani dr`avnega zbora odprtost in da

je mogo~e to odprtost dokazati, tako ~e to ocenimo v primerjavi z drugimi parlamenti v

dana{nji Evropi in v svetu in tudi ~e to odprtost primerjamo z drugimi dr`avnimi organi,

vlado, ministrstvi in drugimi institucijami v Sloveniji. Naj to posku{am prikazati na nekaj

primerih.

Prvi primer bi bil, da bi `elel nek volilec, neka dr`avljanka ali dr`avljan sporo~iti neko

pripombo svojemu poslancu. Prek naslova »Ljudje« je mogo~e poiskati poslanca, z eno-

stavnim klikom vzpostaviti elektronsko povezavo in prek elektronske po{te po{lje svo-

jo pripombo, informacijo ali sugestijo.

[e ve~krat se, seveda, sre~amo z `eljo nekoga, da bi pogledali nek predpis. Sprejeti

zakoni, kot vidite, lahko je spremljati prek interneta vse sprejete zakone, in tisto, kar je

morda posebej zanimivo, tudi predloge zakonov. Ta trenutek je morda s tega vidika naj-

bolj aktualen zakon o elektronskem poslovanju; do njega pridemo tako, da pri predlo-

gih zakonov pod ~rko E poi{~emo zakon med predlogi zakonov, zakon o elektronskem

poslovanju, elektronskem podpisu, in to je predlog zakona, celotno besedilo je na in-

ternetu.

Tretji primer je morda {e bolj zanimiv. Marsikdaj `elijo dr`avljanke in dr`avljani izve-

deti, kaj se resni~no dogaja v dr`avnem zboru. @e precej ~asa lahko pribli`no {tiri dni

po tem, ko se nekaj zgodi v dr`avnem zboru, preberete dobesedni zapis, kot re~emo po

doma~e oziroma v na{em `argonu, stenogram razprave v dr`avnem zboru. Tu smo si iz-

brali z 20. redne seje dobesedni zapis, kjer vidite za~etek te seje, Tisto, kar pa je novost,

zaradi ~esar smo ponosni in je dr`avni zbor med prvimi parlamenti v svetu, so pa nepo-

sredni prenosi zasedanj dr`avnega zbora prek Interneta. Tako je mogo~e primerjati do-
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besedni zapis z video-posnetkom in tako ugotoviti, kaj je nek poslanec resni~no rekel v

dr`avnem zboru in ali je zapis njegovega govora avtenti~en. Nekdanja avtorizacija seve-

da s tem izgubi na slehernem pomenu. Seveda je smiselno, da se opravi redakcija bese-

dila, sama avtorizacija pa veliko ne pomeni, ker vsakdo lahko vidi video-zapis nastopa

posameznega poslanca.

^e bi vse skupaj sedaj posku{al oceniti z vidika poslancev, potem na{i poslanci meni-

jo, kljub temu, da vsi dovolj ne izkori{~amo obstoje~ih mo`nosti, da bi bilo treba po-

slancem omogo~iti priklop na mre`o v dvorani dr`avnega zbora, kar nam obljubljajo za

takrat, kadar bo nova dvorana dr`avnega zbora. Vsak poslanec bi si `elel imeti tudi do-

stop v to mre`o od doma.

Perspektivno se mi zdi, da bo treba narediti nove, resne korake, zlasti v smeri povezo-

vanja na{ih poslancev s poslanci v Evropi. Mislim tako na institucije Evropske zveze, kot

Sveta Evropa, kot na povezavo med poslanci na{ega dr`avnega zbora in poslanci dru-

gih evropskih parlamentov. V zvezi s tem obstajajo nekateri raziskovalni projekti in

neke mo`nosti, na primer Epri-com, pri katerem so sodelovali tudi strokovnjaki iz Slo-

venije (In{titut Jozef Stefan).

In, da kon~am. Od vas bi `elel kak{no sugestijo o tem, kaj je mogo~e izbolj{ati v delu

dr`avnega zbora z vidika uporabnikov Interneta. Hvala lepa.
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Mag. JARO BERCE

Informacijska dru`ba za vse “nova ekonomija”
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Ko smo v preteklih tednih pripravljali dana{nji dogodek, me je nekajkrat pre{inila mi-

sel, ~e smo v skladu s porajajo~o informacijsko dru`bo, informacijo o njem raz{irili do-

volj dale~ in dovolj “visoko”. Udele`ba ka`e na to, da je izbrana tema, ki smo jo odprli,

tako pomambna, da se lahko tisti, ki ga danes tukaj ni, samo {e zamisli nad svojo pri-

hodnostjo. Hiter razvoj ra~unalni{kih ter telekomunikacijskih tehnologij je omogo~il di-

nami~en vzpon in prodor Interneta in njegovih storitev. Vse to temeljito spreminja delo-

vanje in komuniciranje posameznikov, gospodarskih subjektov kakor tudi samih dr`av.

In v ~em se to ka`e:

• v ISKANJU novih modelov za ustvarjanje dobi~ka

• v HITREM tehnolo{kem razvoj

• v Dvigu MOBILNOSTI virov (ljudi, kapitala, …)

• v HITROSTI poteka sprememb in deregulaciji trga

• v pospe{eni RASTI trgovine preko elektronskih poti

Svetovni trg informacijske tehnologije raste z ve~ kot 12%, vendar ve~ kot 90% teh do-

brin ostaja v OECD dr`avah! Vse to torej vpliva na poslovanje in tako nastaja t.i. novi

model ekonomije. Kljub hvalam in kritikam pa procesi nepovratno potekajo:

• IZ energetsko V informacijsko intenzivno delo

• IZ standardiziranega V uporabni{ko prilagodljiv model

• IZ samostojnih podjetij V NETWORK podjetij

• IZ specializiranih znanj V MULTI-znanja (v sklopu projektnih timov)

• IZ planskega V vizionarski pristop.

Evropska unija, ki je prednostna usmeritev Slovenije, se preko svojih skupnih teles `e

nekaj ~asa konkretno pripravlja na te spremembe. Za~elo se je z Banngemanovo inicia-

tivo, sedaj pa preko Prodijeve usmeritve, postaja imperativ. Za dosego ciljev informacij-

ske dru`be moramo imeti: `eljo po spremembah, usmeritev v razvoj in raziskave,

sposobnost prevzemanja visokih tehnologij in znanj, usmerjenost h kupcu ter usme-

ritev ekonomije v INFOCOM industrijo. ZDA so preko vladne su`be za elektronsko po-
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slovanje sicer mnenja, da celotnega vpliva ne moremo {e meriti. Vseeno pa ta tehnolo-

gija predstavlja ve~ kot 8% ameri{kega GDP. Po njihovem mnenju Informatika zni`uje

inflacijo in nezaposlenost! Slovenija je na osnovnem nivoju relativno dobro pripravlje-

na, pomankljivosti so predvsem v znanju, kjer smo s samo 12% visoko izobra`enih ka-

drov v populaciji med 25 - 65 let krepko za Evropo (24%), ki je tudi za Ameriko (32%)!

Po podatkih Svetovne banke je v dr`avah OECD ve~ kot polovico GDPja posledica di-

stribucije znanja! Prvih 300 najuspe{nej{ih svetovnih podjetji vlaga v razvoj skoraj 5%

svoje prodaje (danska 16%; kanadska in finska ve~ 10%) pravijo pri The Economistu.

Zakaj torej tolikokrat omenjena kvalitetna infrastruktura - telekomunikacije? Vzemimo

za PRIMER koliko ~asa potrebujemo za prenos 3.5 minutnega videa (28.8K modem /ve~

kot povpre~je v Sloveniji/=46 minut; 128K preko ISDN=10 minut in 10M bitni kabelski

modem ali ADSL=8 sekund!). Zato je cenovna politika zara~unavanja ~asa uporabe te-

lekomunikacijskega omre`ja, nekonkuren~na!

Zavedati se moramo, da imata tako Dr`ava kakor tudi Gospodarstvo svojo vlogo in

vpliv na procese, ki bodo Slovenijo usmerili v post-industrijsko obdobje. Dr`ava skrbi

za t.i. “Pravila igre in spremlja izvajanja le-teh”. Hkrati preko dav~ne politike lahko vpli-

va na konkuren~nost gospodarstva. Gospodarstvo pa mora dvigovati svojo konku-

ren~nost ter s tem zaslu`ek, s pomo~jo ve~jega vlo`ka v visoke tehnologije in predvsem

v znanje, skrebeti za networking v globalnem tr`nem sistemu (tudi preko tujih vla-

ganj …).

Skupno pa se moramo vsi zavedati obveze, da sta osnovni dr`avljanski pravici v infor-

macijski dobi:

• elektronska dostopnost in

• verodostojna informacija za vsakega dr`avljana Republike Slovenije!
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JANEZ PODOBNIK

Pozdravni nagovor

Spo{tovane gospe in gospodje, spo{tovani poslanski kolega Samo Bevk, predsednik

odbora za znanost in tehnologijo, spo{tovane udele`enke in udele`enci javne predsta-

vitve mnenj “Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji”!

Zelo sem vesel in po~a{~en, da vas smem pozdraviti na tej tako dobro pripravljeni jav-

ni predstavitvi. Danes na{ parlament diha zelo moderno, zelo delavno in ustvarjalno.

Na tem mestu zahvala na{im strokovnim slu`bam v hi{i, imamo jih kar nekaj, ki so se

lahko uspe{no in kompetentno vklju~ile v pripravo tega sre~anja. Zamudil sem tudi

zato, ker sem imel ob 14.00 uri pogovor s predsednikom vlade federacije Bosne in Her-

cegovine. In kot zanimivost, ena od tem, o katerih smo se pogovarjali, je bila tudi ta, da

bo Slovenija - sedaj sem pogledal nekoga, ki je pri tem projektu veliko delal, to je gos-

pod Seljak - da bo Slovenija tudi vnaprej sodelovala pri internetskem opismenjevanju in

pomo~i fakultet in osnovnih ter srednjih {ol v Bosni in Hercegovini. Rad bi izrazil vese-

lje tudi zato, ker kadarkoli se tako sre~anje zgodi v dr`avnem zboru, takrat vedno dr`av-

ni zbor pridobi. To je tisti pozitivni vpliv, ki se potem nevidno raz{iri tudi na na{e po-

slanske kolege in kolegice; sam tako do`ivljam tako pridobitev, kot je dana{nja.

@e v preteklih letih in mesecih smo v na{ih prostorih gostili veliko ljudi, ki so na tak

odprt na~in pravzaprav govorili o podobnem, kot ste danes `e govorili in boste govorili

vi, spo{tovani strokovnjaki, predstavniki vlade, dru{tev in drugih institucij, univerz, da

mora slovenska dru`ba razmi{ljati o svoji prihodnosti in se zavedati svoje sedanjosti.

Slovenski parlament pa je po ustavi prostor, kjer so se na razli~ne teme in podro~ja

na{ega `ivljenja javno soo~ila taka razli~na mnenja in zamisli. In kot mlada dr`ava po-

ka`imo treznost in predvsem odprtost, da nas ~as ne bo povozil in da bomo dobra tek-

mica ostalimi dr`avam, s katerimi tekmujemo v svetovnem obnebju dr`av.

Kot bodo~a ~lanica bo tudi Slovenija morala upo{tevati in sprejeti zakonodajni in in-

frastrukturni okvir na podro~ju informacijske tehnologije in telekomunikacij, kar od

nas, bom rekel, ne zahteva, ampak pri~akuje Evropska unija.

Dr`avna uprava bo tako kot gospodarstvo se morala tem procesom aktivneje prilago-

diti, in tukaj pa je parlament tisti, ki lahko skozi svojo politiko, ko odlo~a o dr`avnem

prora~unu, vpliva tudi na ta prora~un. Re~e se mu, da naj bo le-ta razvojno naravnan.

Kaj to pomeni, vemo, da je zelo {iroka beseda, ampak sre~anje, kot je dana{nje, je brez

dvoma k temu spodbuda.
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V odprtem pismu, ki so ga vladi in dr`avnemu zboru posredovali udele`enci priredi-

tve Infos 1999, me je {e posebej pritegnila 4. to~ka: “Slovensko gospodarstvo naj v sode-

lovanju z mednarodnimi podjetji, ki delujejo v Sloveniji, pospe{i promocijo tehni{kih in

naravoslovnih poklicev ter prednostno materialno podpre njihovo izobra`evanje.” To

je usmeritev, ki je strate{ka usmeritev in zelo pomembna, sam jo zelo podpiram in

upam, da bo na{la svoj konkreten okvir tudi v delovanju dveh slovenskih univerz in

tudi tretje, ki nastaja na Primorskem.

Vsem bi se {e enkrat zahvalil za pripravljenost za sodelovanje, da pod na{o streho jav-

no, argumentirano predstavite svoje poglede in mnenja. Prepri~an sem, da je dobra in-

formacijska dru`ba velik izziv Sloveniji. Prav tako sem prepri~an, da boste lahko vsi vi,

ki danes sodelujete na tej predstavitvi, lahko ustvarjalno pri tem sodelovali. @elim vam

uspe{no delo! Hvala lepa.
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Mag. RAJKO SABO

Slovenska pot v informacijsko dru`bo
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Ukrepi

Oblike ukrepov so spodbude, tako pri uvajanju proizvodov in tehnologij, za vzpo-

stavljanje lastnih razvojnih enot, vzpostavljanje skupne razvojne podstavbe in spodbu-

janje novatorstva v predelih.

Drugi ukrepi programa so: razvoj ~love{kih virov, spodbude v predelih z ve~jo neza-

poslenostjo, spodbujanje tehni~nih poklicev, odpiranje u~nih mest na tehni~nih viso-

kih {olah, podpiranje prenosa znanja v druga podjetja, podpora iskalcem prve zaposli-

tve, vzpostavitev stalnega usposabljanja.

Ukrepi s posrednim vplivom so: nastopi na sejmih, pridobivanje standardov kakovo-

sti, ubiranje (harmonizacija) tehni~nih zakonov, pomo~ pri za{~iti umnostne lastnine,

spodbujanje preusmerjanja podjetij, priprava dolgoro~nih novatorskih na~rtov.

Izhajajo~ iz tega vladnega tehnolo{kega programa, ki je srednjero~ni, {tiriletni, za ob-

dobje od leta 2000 do 2003, je pripravljen tudi letni izvedbeni na~rt, ki nudi nepovrat-

na sredstva - v obliki podpor: 4,5 milijarde tolarjev za neposredne ukrepe, 800 milijonov

za posredne ukrepe ter kot povratna sredstva - kapitalske vlo`ke in posojila: 3 milijarde

700 milijonov tolarjev.

Z vidika informacijske dru`be naj omenim, da je v tem programu okvirno predvidena

ena tretjina sredstev za spodbujanje tehnologij informacijske dru`be, to je ena milijarda

od treh milijard iz prora~una B, iz kupnin. Zakonodaja in mednarodno sodelovanje

Potrebno se je dotakniti tudi zakonodaje. Zakon o varstvu osebnih podatkov je bil

sprejet, zakon o elektronskem poslovanju in predpisih je v postopku, ravno tako zakon

o daljnoob~evanju, vpra{anje pravic umnostne lastnine pa ostaja odprto, tudi druga

vpra{anja so {e nedore~ena, vpra{anje obdav~evanja elektronskih poslov, urejanja ali

samourejanja Medmre`ja.

Treba je omeniti, da izrazito poteka mednarodno sodelovanje. Naj omenim “Peti

okvirni program” Evropske unije, mnogo ve~stranskih ter dvostranskih sporazumov.
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Posebej naj navedem sodelovanje v dveh mednarodnih telesih, to sta “Forum o infor-

macijski dru`bi”, v katerem sodeluje dr. Cene Bavec, dr`avni sekretar na na{em mini-

strstvu, in pa “Zdru`eni visokoravenski odbor za informacijsko dru`bo Evropske komi-

sije ter srednje- in vzhodnoevropskih dr`av”, v katerega sem vklju~en jaz od srede lan-

skega leta.

Odprte zadeve

Ker smo povedali, da je odgovornost porazdeljena, nastopi vpra{anje, kako to uskla-

jevati. Neizdelan je narodni dolgoro~ni na~rt za informacijsko dru`bo, pri ~emer

naj povem, da celo Bolgarija ta na~rt `e ima. Pomanjkljiva je ob~evalna podstavba in

razmeroma visoke cene teh storitev.

Kaj storiti?

Predlagamo prevzem dolgoro~nega na~rta Evropske unije, to je tako imenovana

“Evropska pot v informacijsko dru`bo” in Prodijeva pobuda “Informacijska

dru`ba za vse: eEvropa”, s tem da je treba ti listini nadgraditi s posebnostmi Slovenije.

Listini sta prevedeni in sta na razpolago na Ministrstvu.

Postopki, ki potekajo in so ravno tako pomembni, so razurejanje, razsredi{~anje in ra-

zenoponudnikovanje. Zagotavljati je treba tudi ve~ sredstev. Ustrezno je treba preu~iti

pristojnosti ministrstev, izvajati posebne ukrepe za usklajevanje med njimi, izvajati po-

sebne ukrepe za sodelovanje z Evropsko unijo, spodbujati uvajanje elektronskega po-

slovanja v gospodarstvo in javno upravo, pospe{evati preobrazbo dr`avne uprave, pri-

lagoditi izobra`evalne sostave, spodbujati uporabo Medmre`ja, tako za daljnodelo,

daljnou~enje, daljnonakupovanje, daljnozdravstvo in podobno, podpirati raziskovalno

dejavnost in razvoj, spodbujati vlaganje tudi tvegalnih sredstev, usmerjati dr`avne po-

mo~i v visoko tehnologijo.
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MARIN SILI^

Vloga CVI pri uvajanju e-poslovanja v javno upravo
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Hvala lepa gospod predsednik. Lep pozdrav. Spo{tovani, gospe in gospodje. Rad bi

na kratko predstavil vlogo pri uvajanju elektronskega poslovanja v javno upravo, v vlo-

go centra vlade za informatiko. Elektronsko poslovanje je en bistvenih temeljev razvoja

prehoda v informacijsko dru`bo in seveda tudi v temu elektronskemu poslovanju je po-

membna strategija, strategija, ki je morda nekoliko bolj tehnolo{ka, gre za strategijo

uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Tukaj izhajamo iz vseh teh pomembnih usmeritev, ki so tukaj navedene. V petih mi-

nutah je to zelo te`ko iti skozi. Seveda informacijska dru`ba, podpora preobrazbi upra-

ve, usmeritev uprave k dr`avljanom. Se pravi, ta prehod iz prisilne, oblastne funkcije

uprave v to servisno funkcijo, se pravi, prilagoditi na{e institucije in funkcije uprave glo-

balizaciji informacijske dru`be, enako seveda tudi harmonizirati zakonodajo in pa seve-

da `eleli bi na koncu to fleksibilnost uprave na podro~ju financiranja, pove~ati, se pravi,

da bi bili na~rti ne letni, da bi bili lahko ve~letni, izven letnih prora~unskih okvirjev

zato, da bi potem lahko projekte tudi bolj smotrno na~rtovali.

Cilji seveda so zelo konkretni. Cilj je seveda vzpodbujati to elektronsko poslovanje.

Kako? Z, bi rekel, odpiranjem javne uprave do svojih podatkov in seveda do teh uprav-

nih postopkov. Tukaj moramo {e veliko narediti, tukaj so zelo, bi rekel, intenzivni

za~etki - bili so omenjeni - potem seveda so tudi drugi pomembni cilji, tudi cilji, ki seve-

da zahtevajo pove~anje fleksibilnosti informacijske-komunikacijske infrastrukture, ti-

sto, kar je pomembno, ker bomo morali {e veliko storiti. Seveda je ta podatkovna stan-

dardizacija, torej povezovanje razli~nih registrov.

Mi vemo, da je Slovenija registrsko usmerjena dr`ava. Tukaj so ogromni podatkovni

fondi, podatkovne baze, registri, ki jih je nujno povezati zato, da bomo potem tudi te

storitve do dr`avljanov lahko u~inkoviteje zagotavljali. Integracija telekomunikacijskih

storitev na ravni Evrope, mislim, da je to o tem govoriti.

Kako smo si sedaj opredelili to elektronsko poslovanje? Se pravi, razvojni vidiki, vse

kar po~nemo na podro~ju razvoja. Se pravi, na~rtovanje informacijskih sistemov, pro-
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jektiranje, vodenje projektov in presoja. To je tudi `e, bi rekel, informacijsko podprto, v

vseh fazah. To `elimo sedaj seveda vpeljati naprej tudi v druge resorje, v javno upravo.

Pomemben izvedbeni vidik. Se pravi povezava teh podatkovnih registrov zato, da lah-

ko nudimo podatke ob~anom, izvajanje skupnih funkcij, to se pravi, kar je narejeno, kar

je pomembno za {ir{o okolico, za vse vas, za dr`avljane, omenjen bil informacijski por-

tal, bi rekel, javnih podatkov, se pravi to centralno to~ka za pridobivanje javnih podat-

kov Ispo, predstavljen bo kasneje.

In potem so specifi~ne funkcije uprave, se pravi, to kar dr`avljan hodi do sedaj na

upravne enote. Tukaj je pomembno, da so upravni postopki posameznih strank, da so

seveda, da jih vzpodbudimo, da bodo prijazni, ne samo preko Interneta, seveda tudi

druge oblike, tudi za ljudi, ki ne morejo uporabljati ali nimajo mo`nosti, se pravi, da

vzpostavimo tukaj bodisi Fol-centre in uporaba vseh mo`nih drugih tehnologij, interak-

tivna televizija in tudi v zadnjem ~asu mobilne telekomunikacije in podobno.

Torej, nujni pogoj metodologije je infrastruktura skupne re{itve, verificirane vsebine,

se pravi vse, kar je v teh bazah, pravno urejen elektronski podpis in politika, seveda si-

stem varovanja in za{~ita - brez tega v tako globalnem, {irokem okolju ne gre.

Na podro~ju metodologij in standardov je veliko narejeno. Veliko je tudi prenov. Vla-

da je `e leta 1997 dolo~ila neko metodologijo projekta in vodenja in tudi embrijsko me-

todologijo na~rtovanja, planiranja in prenove informacijskih sistemov je dodobra obde-

lana, tudi sistem kakovosti in tudi druge zadeve.
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Stanje ponudbe telekomunikacijskih storitev
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Lepo pozdravljam vse udele`ence tega posveta v imenu Telekoma Slovenije in tudi v

lastnem imenu, in odlo~itev za tak posvet seveda zelo pozdravljam.

^e mi dovolite, bom zelo na hitro {el skozi prosojnice, kajti pripravljenih imam pre-

ve~ - ra~unal sem, da bo ~asa ve~ kot samo pet minut.

Najprej, v lanskem letu smo imeli velik sejem telekomunikacij v @enevi, ki se dogaja

vsaka {tiri leta, in v leto{njem letu tudi Cebit v Hannovru, znameniti sejem, ki govori o

informatiki. Kaj so povedali razstavljalci na enem in na drugem sejmu:

Na slidu vidite, da je glavna to~ka tega integracija. Za razliko od prej{njih let se ne go-

vori toliko o integraciji omre`ij kot o integraciji storitev in bolj ali manj se ta integracija

vr{i na nivoju IP tehnologije. Vse bolj se poudarja mobilnost, mobilna telefonija, in ne

ve~ samo telefonija, prodira in na tej platformi se razvijajo nove in nove storitve. In ne

nazadnje, {iroko pasovni dostopi postajajo izjemno pogosti v Evropi in v svetu in tudi v

Sloveniji bomo temu sledili.

Kak{no je stanje tehnologije. Mi imamo pravzaprav tri segmente, na katerih razvoj po-

teka in kjer je tudi najve~ja rast. Eno je mobilnost - o tem bo {e govora - drugo je internet

IP platforma, ki se ponuja tako reko~ kot osnovna platforma za vse storitve, in {irokopa-

sovnost dostopa, saj nih~e od nas nima ~asa ~akati, da se kaka stvar zgodi.

Integracija, kot povedano, omre`ja, ki smo jih doslej bili vajeni, telefonsko omre`je,

omre`je za kabelske operaterje in {e kaka druga omre`ja, tudi mobilno med drugim,

niso ve~ omre`ja, ki ponujajo posamezno storitev, niso ve~ specializirana, ampak vsa ta

omre`ja gredo na IP platformo.

Kaj bo vnaprej? Glavnina teh stvari se bo dogajala na podro~ju vsebine. Dostikrat

bomo, tudi danes smo nekaj `e sli{ali, da je osnovni problem infrastruktura in omre`ja.

Trdim, da ni tako, trdim, da je glavni problem vsebina, ki se naj potem pretaka, z omre`ji

je lahko.

Kak{ni so pogoji in kak{no je stanje operaterstva v Evropi in v Sloveniji. Tipi~no ima

vsak velik operater v Evropi tri oddelke, telefonskega, ~e temu tako re~emo, internet-
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skega, mobilnega, tudi v Sloveniji je taka situacija. Konkurenca je v Evropi nekaj obi~aj-

nega, pa tudi v Sloveniji imamo na nekaterih segmentih `e konkurenco, na fiksni telefo-

niji seveda {e ne, drugo leto bo to prineslo, v mobilni telefoniji to `e imamo. Na interne-

tu to konkurenco imamo, ampak kot vidite sami na slidu, nismo ~isto gotovi, kak{na je

in kaj bo prihodnost prinesla.

Poudarek bi dal rad ~isto zadnjemu stavku, ki spodaj pi{e. Namre~, ekonomija obse-

ga, igra svojo vlogo tudi v telekomunikacijah in kakorkoli izra~unavamo, mi ali pa kdo

drug, ugotavljamo, da v Sloveniji ni na nobenem od teh segmentov prostora za dobro

poslovanje in razvoj niti za dva operaterja - tu je napisanih 1,7, lahko boste rekli, da je

mogo~e 1,3 ali pa 1,4.

Omre`ja. Na tem slidu vidite trenutno stanje omre`ja Telekoma Slovenije, morda ga

bo te`ko tako na hitro pogledati. To omre`je je zgrajeno moderno, z vsemi najnovej{imi

dognjanji, in omogo~a kakr{nokoli storitev, ki jo ta trenutek `elite. Osnovano je, jasno,

na opti~nih fibrih. Na teh opti~nih fibrih je dandanes {e vedno SDH tehnologija kot ne-

pogre{ljiv element. Osnova je ATM omre`je in na njega se navezujejo {iroko in ozko pa-

sovna omre`ja, od telefonije do ADSL in ostalih re~i .

Rast interneta in IP tehnologije je seveda velikanska. Tudi v Sloveniji je tako. Na tej sli-

ki vidite, kako je mednarodni promet na IP platformi `e v lanskem letu presegel telefon-

ski mednarodni promet... Isto velja seveda in bo veljalo tudi za ostale storitve.

Tole bi `elel posebej pokomentirati. Slovenija je majhna de`ela, znotraj same sebe ne

bo mogla vsega zagotavljati, tako kot `eli, zato se mora Slovenija {iriti tudi na druga po-

dro~ja predvsem v biv{i Jugoslaviji in {e kam.
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Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji
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Iniciativa Evropske Unije »Informacijska dru`ba za vse«

Evropski Svet je 23. in 24. marca v Lisboni podprl iniciativo eEurope s podnaslovom

»Informacijska dru`ba za vse«. Z njo `eli Evropa pospe{iti prehod industrijske dru`be v

informacijsko, zagotoviti konkuren~nost evropskega gospodarstva in zmanj{ati brez-

poselnost. Ta iniciativa predvideva akcije na desetih konkretnih podro~jih. Prva ima na-

slov »European youth into digital age«, ~etrta pa »Fast Internet for researchers and stu-

dents«. Na teh dveh podro~jih v Sloveniji deluje Akademska in raziskovalna mre`a Slo-

venije (ARNES) in v nadaljevanju je opisano, kaj smo in kam gremo v Sloveniji.

Priprava mlade generacije na informacijsko dru`bo

Uporaba informacijskih tehnologij v {oli po eni strani pomaga pri u~enju posameznih

predmetov, po drugi strani pa navaja mlado generacijo, da jo jemljejo kot pripravno in

samoumevno orodje. Informacijska tehnologija poleg tega vzpodbuja ustvarjalnost, so-

delovanje in lahko pribli`a u~enje realnim problemom.

Uvajanje informacijskih tehnologij zahteva spremembe v {oli in {olskem sistemu:

• {ole je potrebno opremljati z ra~unalniki, jih povezovati v lokalna ra~unalni{ka

omre`ja in nadgraditi z ustrezno programsko opremo,

• {ole je potrebno povezovati med seboj, z univerzami, knji`nicami, arhivi v Sloveniji in

tujini,

• u~ne programe za razli~ne predmete je potrebno prilagoditi novim mo`nostim,

• ustvariti je potrebno tesnej{e povezave z univerzami,

• za delo z novimi tehnologijami je potrebno izobraziti u~itelje,

• sistem ocenjevanja je potrebno prilagoditi novim na~inom u~enja.

@e ve~ let te~e v Sloveniji projekt Ra~unalni{ko opismenjevanje, ki ga vodi Zavod za

{olstvo. ARNES nudi {olam povezljivost v slovensko in svetovno izobra`evalno in razi-
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skovalno omre`je. Nekatere {ole so povezane s stalno povezavo, druge preko analog-

nega ali digitalnega telefonskega omre`ja. Poleg tega ima okoli 23.000 u~iteljev in dija-

kov brezpla~ni osebni klicni dostop. Za u~itelje je to dopolnilo k te~ajem informacijske-

ga opismenjevanja in mo`nost, da se tudi doma pripravljajo na {olske ure. Dijakom to

daje tudi ob prenapolnjenih {olskih ra~unalni{kih u~ilnicah mo`nost za uporabo infor-

macijske tehnologije pri doma~ih nalogah in pri sodelovanju v projektih. Pri dijakih po-

gosto `elja po eksperimentiranju in dokazovanju preide v izvajanje nedovoljenih (v~a-

sih tudi kaznivih) dejanj preko Interneta. Tu posku{a ARNES skupaj z u~itelji-mentorji

dopovedovati otrokom, kaj je prav in kaj ne, v primeru zlorab pa s potrpe`ljivostjo iskati

pravo mero med kaznijo (odvzemom dostopa) in vzpodbudo za naprej.

Povezanost Slovenije v svetovna izobra`evalna omre`ja

Internet se je razvil na Univerzah in in{titutih. Tako so npr. svetovni splet (WWW) iz-

na{li fiziki na in{titutu CERN v Zurichu. Raziskovalno in izobra`evalno delo danes ni

ve~ mo`no brez hitrih in zmogljivih medsebojnih povezav, ki povezuje laboratorije,

zbirke podatkov in raziskovalce po vsem razvitem svetu. V te namene so v ZDA zgradili

omre`je z imenom Internet2, v Evropi pa omre`je z imenom TEN-155. Prvega finan~no

podpira ameri{ka vlada, drugega pa Evropska komisija skozi ~etrti okvirni program ra-

ziskovalnih in tehnolo{ko-razvojnih aktivnosti.

ARNES se je uspel v preteklem letu povezati z zmogljivo 45 Mb/s povezavo v TEN-155

in preko njega tudi v Internet2. S tem so na{im raziskovalcem, profesorjem in {tuden-

tom odprta vrata do univerz, in{titutov in laboratorijev v razvitem svetu.

Zaradi novih potreb, novih storitev in novih protokolov je potrebno ta omre`ja stalno

izbolj{evati. V prihodnjem letu prehaja omre`je TEN-155 na gigabitno tehnologijo.

Upajmo, da bomo temu napredku lahko sledili tudi v Sloveniji.
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MOP – Projekt ONIX in geoinformacijska
infrastruktura
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Hvala lepa. Spo{tovani gospe in gospodje. Moj namen je, da vam predstavim projekt

Onix, ki nosi podnaslov vzpostavljanje geoinformacijske infrastrukture oziroma rezul-

tate, ki smo jih v dosedanjem ~asu triletnega projekta dosegli. Podro~je dela projekta

Onix je zelo povezano s pojmom informacijska dru`ba in digitalna dr`ava ter javna

uprava. Obilica informacij je v tem projektu na razpolago na internet stre`niku ministrs-

tva za okolje in prostor. Namen projekta izvira iz spoznanja da u~inkovito upravljanje

prostora in okolja in s tem povezanega gospodarstva in nasploh upravljanje sodobnih

dru`b, je pa~ pogojeno z obstojem in dostopnostjo ustreznih geo kodiranih podatkov in

informacij. Posebej trdim, da je podro~je upravljanja s prostorom oziroma land meneg-

ment, da kriti~no potrebuje razpolo`ljive, dostopne, pravo~asne in zanesljive informa-

cije o objektih in pojavih po prostoru oziroma geo kodirane informacije.

Prav v tem je bistvo projekta Onix oziroma vzpostavljanje geoinformacijske infra-

strukture. Namre~ uporabnikom zagotoviti olaj{an dostop do geo kodiranih podatkov

za sprejemljivo ceno in sicer predvsem za potrebe geoinformacijske podpore, nekate-

rim postopkom na podro~ju upravljanja s prostorom, upravljanje z nepremi~ninami in

varovanja okolja. Zato smo v okviru projekta Onix zasnovali in implementirali sistem, ki

je javno in enostavno dostopen, preko katerega je mogo~e uporabnike, to je dr`avno

upravo, lokalne skupnosti, gospodarske subjekte in ob~ane, seznanjati o obstoju, vse-

bini in dostopnosti geo kodiranih podatkovnih baz.

Sistem omogo~a oziroma olaj{a tudi desiminacijo teh podatkov oziroma njih naro~a-

nje in hitrej{e posredovanje na mesta, kjer so ti podatki potrebni oziroma zahtevani.

Vzpostavljanje v ... podatkovni stre`nik na internet tehnologiji preko katerega se kateri-

koli uporabnik lahko seznani z razpolo`ljivimi prostorskimi podatki in standardizirali

smo postopke naro~anja in posredovanja teh podatkov uporabnikom. Poleg tehni~ne

komponente sistem bazira na vrsti formalnih dogovorov s tako imenovanimi producen-

ti podatkov, da svoje podatke o podatkih, to je meto podatke, posredujejo v sistem in da

podatke same posredujejo preko tega sistema tudi neposrednim uporabnikom.
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Preko zelo konkretnih aplikativnih podprojektov, projektov Onix, smo podobne si-

steme vzpostavili v treh pilotnih mestnih ob~inah in sicer Koper, Ljubljana in Maribor.

Tri pilotna podro~ja dela so bila podro~je prostorskega planiranja, kjer je potrebno za-

gotavljati geo kodirane podatke za podporo prostorskemu planiranju na ob~inski ravni,

predvsem prostorskimi izvedbenim aktom in izdajo lokacijskih ter gradbenih dovoljenj.

Neposredno smo z uvedbo sistema skraj{ali ~as za izdajo urbanisti~nih informacij ob~a-

nom oziroma investitorjem vsaj za polovico, to je iz nekaj tednov ali mesecev na nekaj

dni, minut oziroma morda ur.

Na podro~ju upravljanja z nepremi~ninami, smo podprli predvsem postopek odmere

nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a, pripravili osnove za tr`no vrednotenje

nepremi~nin in ustrezne podatkovne modele. Cel sistem smo ra~unalni{ko podprli in s

pridobitvijo, integracijo in izbolj{anjem obstoje~ih podatkovnih baz, tako geodetske

uprave, dav~ne uprave, statisti~nega urada, urada za prostorsko planiranje, nekaterih

drugih resorjev, z upo{tevanjem lokalnih nepremi~ninskih

evidenc, smo zagotovili mo`nost pove~anja prihodka mestne ob~ine Maribor iz 1 mi-

lijarde na 2 milijardi tolarjev.

Na podro~ju varovanja okolja smo zagotovili podatkovno podporo za pripravo {tudi-

je ranljivosti okolja in izdelali ustrezno ra~unalni{ko aplikacijo in lahko si predstavljate,

da za analizo vplivov posegov na okolje, je potrebna cela vrsta podatkovnih baz. Po-

membno je tudi poudariti, da je bilo potrebno seznaniti in usposobiti ponudnike in

uporabniki podatkov z namenom in pomenom tega sistema in z njegovo uporabo in

zato smo zasnovali tudi izobra`evalno sredi{~e za geomatiko, ki ga je obiskalo `e preko

300 udele`encev iz javne uprave.

Re{itve v okviru posameznih podprojektov, projektov Onix so bile testirane le na po-

sameznih primerih iz navedenih ob~in. V nadaljevanju dela na projektu bomo zagotovi-

li, da se rezultati projekta raz{irijo tudi na druge lokalne skupnosti.
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Dejavnosti programa Ro 1994-1999
in pobude za naslednja leta
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Hvala gospod predsednik. Gospe in gospodje. Sku{al bom biti kratek in predstaviti

pravzaprav dva projekta. In sicer ra~unalni{ko opismenjevanje do lani in informacijsko

opismenjevanje od letos naprej. Dejavnost programa ra~unalni{kega opismenjevanja,

ki poteka od leta 1994, je pravzaprav tisti temelj, na katerem smo zgradili in bomo lahko

gradili naprej. Informacijsko pismenost pravzaprav v na{em {olstvu in upam, da jo bo

gospodarstvo znalo kasneje izkoristiti.

Tri poudarki so bili, izobra`evanje pedago{kih delavcev, sofinanciranje nabave in ra-

ziskovanje in razvoj. Vse skupaj se je preto~ilo na teh podro~jih tam okrog 8 milijard

sredstev. In ~e pogledamo nekaj podatkov na hitro. Izobra`evanje okrog 2000 3 dnev-

nih seminarjev, 120 tiso~ licenc na 17 tiso~ ra~unalnikih, okrog 70 velikih projektov, {ol-

skih projektov RO-ja, kjer {ole, dijaki, u~itelji, samostojno izpolnjujejo projekte in so ko-

ristni kasneje za vse. Okrog 10.000 ra~unalnikov je bilo iz tega vira nabavljenih, pa {e

verjetno enkrat toliko iz drugih virov in iz lastnih virov lokalnih skupnosti in {ol. 17.000

dijakov, u~iteljev ima v tem trenutku uporabni{ka imena za pristop do interneta prek

Arnesa.

Pomemben poudarek je bil v zadnjem obdobju na izgradnji ra~unalni{kih omre`ij, za

to, da {ole med seboj komunicirajo, da lahko ~im bolj intenzivno posegajo tudi v evrop-

ski prostor. Slovenija je od lani ~lanica evropskega {olskega omre`ja, ena prvih, pravza-

prav prva od teh pridru`enih ~lanic, ki se je povezala s tem omre`jem, in mislim, da bo

{olam na vseh ravneh dala ta priklju~itev velike rezultate.

Poudariti je treba, da je v okviru samega ra~unalni{kega opismenjevanja bilo tudi iz-

vedenih in se razvija naprej pet velikih strate{kih projektov in 33 razvojnih projektov.

Tu imate na{tete glavne strate{ke projekte, ki so potekali. ^e sedaj nekaj ve~ povem na

temo tega, kar si predstavljamo pod informacijsko opismenjevanje, pravzaprav gre za

to, da damo morda manj poudarka na samo opremo, v nekem smislu za~etnega uvaja-

nja, ve~ na vsebino, tisto, kar je bilo tudi `e danes re~eno, da pravzaprav vse udele`ence

v {olah poskusimo nau~iti oziroma informatizirati, poenostavljeno. Zopet je najve~ji
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poudarek na izobra`evanju, na informatizaciji {ole kot celote in seveda na razvojnem in

raziskovalnem delu.

Na podro~ju izobra`evanja gre pa~ za usposobitev u~itelja in u~encev za uporabo

vseh sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Na podro~ju informatizacije {ole je po moje tisto bistveno, informatizirati u~ne vsebi-

ne in metode dela, vzpostaviti ra~unalni{ka omre`ja na {olah.

Na podro~ju raziskovalnega in razvojnega dela zagotoviti mo`nosti za to delo v celot-

ni {olski vertikali.

Strategija sama po sebi temelji na eni strani na vzdr`evanju in nadgradnji obstoje~ega

sistema, obenem pa na dopolnjevanju. Razvili smo znotraj programskega sveta nekaj

pobud, kako naprej. Tu imate nekaj idej, kaj bi `eleli, torej pove~ati bistveno izobra`e-

vanje. ^e smo do sedaj imeli v nekaj letih 15.000 u~iteljev, bi `eleli, da se vsako leto

15.000 u~iteljev izobra`uje; ~e smo imeli do sedaj nekaj ~ez 30 projektov, je `elja, da je

{e ve~ teh projektov, da je ve~ izdelkov, da pridemo do 250 spletnih strani na leto, da

po~asi se pribli`amo najbolj razvitim dr`avam glede {tevila ra~unalnikov (v tem trenut-

ku smo tam okrog 10 v srednjih {olah in okrog 20 v osnovnih, `elja je, da pridemo na 10

oziroma 5 v osnovnih oziroma srednjih). Ena od velikih `elja je velik nakup ra~unalni-

kov. To je morda naloga, verjetno, tega ali pa bodo~ega dr`avnega zbora, ~e bo mo`no,

da bomo pravzaprav lahko z enkratno nabavo omogo~ili izjemno hiter start za nadaljnji

razvoj. Informatizacija {ole, ki relativno intenzivno te~e, v tem trenutku ima 500 {ol, `e-

leli bi, da ima vseh 500 {ol torej omre`je na {oli in stalen dostop na internetu.

Potem so pa {e pobude, da bi pravzaprav vsak ra~unalnik imel dovolj bogato ko{ari-

co izobra`evalne, didakti~ne opreme, tako da bi bila uporaba pomembna in da bi bila

omogo~ena vsem u~iteljem in u~encem. Seveda je treba naprej tudi razvijati raziskoval-

no in razvojno delo in raziskovalna sredi{~a za ra~unalni{ko opismenjevanje, ki so

sama po sebi tiste to~ke, kjer pravzaprav razvoj znotraj {olstva te~e naprej.
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Pozdravljeni! Sam bi porabil teh svojih pet minut za to, da ilustriram, vsaj dokumenti-

ram nekaj {tevilk, ki smo jih zbrali v okviru na{ega projekta RIS, raba interneta v

Sloveniji.

Na prvi sliki vidimo in vemo, da je veliko primerjav o Sloveniji, kje se Slovenija nahaja.

Te primerjave so pogosto med sabo zelo protislovne. Tu, povsem za okvirno, umestitev

Slovenije, to so najnovej{i podatki EITO, ki v glavnem temeljijo na IDC-jevih ocenah, in

vidimo, da Slovenija ni v tem pogledu ni~ posebnega, niti ne zaostaja. Tisti, ki pozorno

spremljamo te podatke, smo morali opaziti, da so bile lani EITO ocene ~isto druga~ne.

Skratka, njihova metodologija, kaj to je 13% vlaganj, pardon, 4% vlaganj v to tehnologi-

jo. Tu je polno metodolo{kih problemov.

Tu so neki rezultati raziskave, ki smo jo lani naredili med gospodinjstvi in smo sledili

metodologiji Eurobarometra. Spet je nek ~asovni zamik. Morda so se stvari spremenile

od takrat. V glavnem lahko ugotovimo, da slovenska gospodinjstva so popolnoma na

evropskem povpre~ju, edina izjema je pla~ana satelitska televizija, ki pri nas nekako to

{e ni za`ivelo. V glavnem pa predvsem PC-ji in ti odstotki so nekako povsem primerljivi.

In {e bolj so bili ugodni za Slovenijo tri leta nazaj, kjer je bil dele` gospodinjstev s temi

ra~unalniki {e bistveno vi{ji.

Tu je nekaj grafov o tem, koliko je uporabnikov. Zaradi vrste razlogov ocene nekako

oscilirajo, ne pa tudi ocene o tem, koliko je ljudi `e uporabilo internet. V aktivni popula-

ciji nekako 40, 42% ljudi uporablja ra~unalnik, in dokler bo internet tak, kakr{en je, je to

neka zgornja meja. Kako hitro se bosta pa rumena in modra ~rta bli`ali, je pa odvisno od

privla~nosti vsebin, ki je, po moji ocebni oceni, razmeroma nizka, zato tudi ljudje ne

uporabijo internet in se potem izklopijo iz uporabe.

Tu je nekaj bolj kriti~nih vtisov o tem, kje se nahajamo. Uporabnikov je nekako {e za-

dosti, ampak ne nakupujemo prek interneta in zato je dele` tistih, ki kupujemo prek in-

terneta, razmeroma nizek. V Sloveniji pribli`no 20.000 ljudi letno opravi nek nakup. To

{e ne pomeni, da je pa tudi pla~a na Internetu.
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[e nekaj detajlov o tem, koliko je velika kon~na prodaja. Tukaj velja poudariti, da {e

vedno v “Amozonu” se kupi dale~ najve~. Nekaj podatkov iz ankete gospodinjstev in

ankete podjetij. Malo so se stvari spremenile, v~eraj sem dobil nove rezultate, dele` Ar-

nesa se je zelo zmanj{al med gospodinjstvi v za~etku tega leta, v glavnem je pa osnovno

sporo~ilo, da so alternativni pristopi marginalni in marginalni so tudi v napovedih gos-

podinjstev in podjetij, kako bodo dostopala. Delali smo neke mednarodne primerjave z

uradnimi podatki razvitej{ih dr`av Singapur, Skandinavija in podobno in ta dostop do

Interneta je v med podjetji v Sloveniji izredno visoko. Kriti~en je pa seveda dostop pre-

ko najetih linij, ki se pri manj{ih podjetjih pravzaprav manj{a. Nova podjetja vstopajo

preko klicnih linij.

Poudariti je treba izreden u~inek aplikacije agencije za pla~ilni promet, ki je ne samo

poenostavljala poslovanje, predvsem je imela demonstracijski efekt, da so vsi videli, kaj

pravzaprav tehnologija omogo~a. Vpra{ali smo podjetja v decembrski anketi tudi, kako

so kaj zadovoljna s tem, kako slovenska dr`ava skrbi za to podro~je in v glavnem rume-

na barva ozna~uje sredino, niti-niti. Nekateri so zelo kriti~ni, nekateri so pozitivnega

mnenja, izklju~ili smo pa tiste, ki ne vedo. Vpra{ali smo, kako ocenjujejo vlogo institu-

cij. Tukaj je sigurno polno metodolo{kih razlag od zadaj, ampak spisek je tak, da neka-

ko se da pojasniti, zakaj je nekdo vi{je, zakaj je nekdo ni`je in s tem bi kon~al.
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RADO FALESKINI

Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji
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Gospod predsednik, gospe in gospodje! Jaz bi za~el tam, kjer je kon~ala gospa Ne-

venka Pergar. Gre za sodelovanje. Telekomunikacije in informatika imajo ve~ plasti.

Najprej gre za to, kar je `e dolgo znano, osnovne, izobra`evalne, raziskovalne in druge

tehnologije. Potem imamo neko bazi~no infrastrukturo, kable, ~e z drugimi besedami

re~em, kablov imamo poleg Telekomovih {e nekaj Elesovih, Slovenskih `eleznic, Dar-

sovih, mnogo kablov imajo kabelski operaterji. Potem imamo razli~ne storitve, `i~no-

mobilno telefonijo, radio, televizijo, imamo kar veliko podjetij, ki ponujajo razli~ne sto-

ritve in seveda v informacijski dru`bi se ustvarja vrednost na tak na~in kot v vseh

dru`bah, torej, ~e pogledamo znano Portarjevo shemo, za vse te, ki sem jih prej na{te-

val, so pomembni kupci storitev, pomembni so globalni dobavitelji opreme in storitev,

tudi doma~i dobavitelji, moram re~i, pa ~e vzamemo Hermes Soft ali pa Istro TEL ali pa

kateregakoli, so globalni ponudniki, pomembni so ponudniki dopolnilnih storitev, po-

membni so konec koncev tudi tekmeci, ki se pojavljajo na slovenskem trgu.

Vse to je splet, ki ga `elimo razviti, ko govorimo o informacijski dru`bi. Poseben po-

men imajo v informacijski dru`bi mre`e, ki so telekomunikacijske baze Interneta. Gos-

podarska rast bo prisotna predvsem na omre`enih proizvodih in storitvah. Mi smo imeli

do zdaj ogromno informacijskih storitev, ki niso bile omre`ene. Pojavile se bodo nove

omre`ne storitve, druga~ne komunikacije, pomenijo pa seveda tudi druga~ne sosede.

Prebivalci na mre`i pomenijo, da bo u~enje hitrej{e, da bodo nova znanja, da bodo po-

leg klasi~nih institucij dobivale nove oblike u~enja velik pomen, gospodarstvo na mre`i

pa bo s kompletno globalizacijo nenadoma nehalo govoriti o tem, da je Slovenija maj-

hen trg, majhna ekonomija itn., ker Slovenija ne bo ve~ ekonomija, ekonomija bo samo

{e svet. In vse dr`ave in tako tudi Slovenija imajo prilo`nost, da se vklju~ijo v informacij-

sko dru`bo.

Jaz bi tukaj opozoril na pomen razdalj v informacijski dru`bi. ^e imamo realen svet in

svet Interneta, je razdalja med Veliko Britanijo in svetom Interneta eno. Razdalja med

Marokom in svetom Interneta s Singapura 3,5. ^e pogledamo to tabelo, je iz evropske
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raziskave o delu na daljavo, Slovenija se tukaj nahaja na nivoju 3,4, ~e so Zdru`ene dr`a-

ve Amerika 1, Velika Britanija 1 itn. To pomeni, da nas stane delo s pomo~jo Interneta

trikrat ve~ kot Angle`a ali pa kot Amerikanca. Tudi oni so globalni, Amerika kupuje po

celem svetu, Amerika kupuje v Aziji, v Afriki, tudi v Evropi, povsod in zna~ilno je, da je

komuniciranje med Nem~ijo in Zdru`enimi dr`avami Amerike ali pa Francijo in Zdru`e-

nimi dr`avami Amerike cenej{e kot komuniciranje med Francijo in Nem~ijo, ki sta sose-

di. Vidite, in tu je velika prilo`nost za Slovenijo, da nekaj naredimo, da pocenimo do-

stop do informacijske dru`be. Vpra{anje, ki se mi postavlja je, ali bomo {li v tem, ko smo

govorili o teh bazi~nih infrastrukturah, najprej v delitev in nato rast ali pa obratno. Da-

nes vsi mislimo, odrezati moramo velik kos kola~a. To je bistveno. Ko se pogovarjamo

in vsak posku{a ~im ve~ zemlje zasesti, podobno kot smo se otroci igrali igro “Zemljo

krademo”. S tem ne bomo uspeli. Uspeli bomo, ~e se bomo veliko dogovarjali, da bo

kola~ rasel in veliko dogovorov lahko edino prinese tak kola~, kot si ga vsi `elimo, ime

igre, kot pravijo Amerikanci, Slovenci za to nimamo {e besede, je “coopetacion”, tek-

mujmo tako, da bomo tudi sodelovali. Mi v Sloveniji smo tako danes organizirani v

na{em gospodarstvu, kot da bi bili brez lige. Mi imamo omre`ja in Arnes, Arenesu lahko

re~em, konec leto{njega leta ali prihodnje leto bo dostop, digabitni dostop do Interneta

tule v Avstrijo, ker imamo `e ~ez kable, pri tem pa moramo upo{tevati nekatera na~ela

povezovanja in to je predvsem tole, zamenjava vlaken po na~elu to~ka-to~ka ali po

na~elu kilometer za kilometer, kjer lahko iz lo~enih omre`ij `eleznic, Elesa in Darsa v

hipu naredimo hitre avtoceste, trikratne hitre avtoceste za vse, ki smo tukaj. In {e enkrat

plediram za sodelovanje, kajti prezgodnja tekma za tr`ne dele`e bi razvoj zavrla. Hvala

lepa.
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Dr. DU[AN CAF

Slovenija in digitalna ekonomija
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Spo{tovani predsednik, gospe in gospodje. Informacijska dru`ba ni fenomen da-

na{njega niti fenomen jutri{njega dne. Njene korenine segajo v 50. in 60. leta, ko se je

za~el intenziven vzpon informacijske industrije, podprt z zajetnimi finan~nimi in nacio-

nalnimi programi, predvsem v ZDA in pa na Japonskem, in takrat, ko se je tudi rodil

Internet.

Informacijska dru`ba je eden od fenomenov postindustrijske dru`be in vpra{anje, ali

bo dru`ba na pragu 21. stoletja informacijska, inovacijska, morda dru`ba znanja, je filo-

zofsko vpra{anje. Zagotovo pa bomo potrebovali modrost, da bomo z informacijami in

znanjem ravnali modro in gospodarno, preudarno in zagotovili globalni mir in eko-

lo{ko ravnovesje.

Pri analiziranju ekonomskih u~inkov informacijske dru`be se pogosto spra{ujemo in

sre~ujemo, v zadnjem ~asu vse bolj, z vpra{anjem zakaj Evropska unija zaostaja za

zdru`enimi dr`avami Amerike. Odgovor na to vpra{anje se skriva v pojmu “nova eko-

nomija”, ki je danes nekako “bazz word” in se - v sredo bo tudi predavanje na ekonom-

ski fakulteti na to temo.

Za to novo ekonomijo je zna~ilno, da ne pre`ivijo najmo~nej{i, niti najpametnej{i, am-

pak pre`ivijo tisti, ki se na spremembe najhitreje prilagajajo. Prav slednje je pa ena

naj{ibkej{ih to~k Evrope. Kajti fevdalizem je pustil v Evropi zelo neprijetne sledove, na-

mre~ toge in hierarhi~ne organizacije se zelo te`ko prilagajajo spremembam v dru`bi.

Kako pa je stanje v Sloveniji? Najprej mogo~e pogledamo, recimo tehnolo{ke vidike

razvoja informacijske dru`be v Sloveniji. Ugotovimo lahko, da ima visoko stopnjo ra~u-

nalni{ke pismenosti v {olah, razvito informacijsko infrastrukturo. Po osnovnih tehno-

lo{kih kazalcih smo v samem vrhu dr`av srednje in vzhodne Evrope, pa tudi recimo na

repu Evropske unije, predvsem na podro~ju mobilne telefonije smo kar visoko na tej

lestvici.

Na podro~ju razvoja trga telekomunikacij ugotavljamo, da je demonopolizacija(?)

prepo~asna, u~inki tr`nih segmentov so ponudniki in operaterji s prevladujo~im mono-



51

polnim polo`ajem, infrastruktura je pa {e vedno sorazmerno draga. Na podro~ju infor-

macijske industrije informacijskih tehnologij ugotavljamo, da je ta razdrobljena, skon-

centirana na doma~i trg, izvoz je le v tr`nih ni{ah in po podatkih, ki jih imamo, uvoz pre-

sega izvoz za 10-krat. Tr`ni dele` slovenske industrije v srednji in vzhodni Evropi pa

zna{a borih 5%. Pomanjkanje tveganega kapitala in neposrednih tujih nalo`b, sta tudi

zna~ilnosti in pa pomanjkanje usposobljenih kadrov. Na podro~ju zakonodaje, regula-

tive ugotavljamo, da Slovenija nima proaktivne nacionalne politike podpore razvoju in-

formacijske dru`be in digitalne ekonomije. Vlada nima ustreznega resorja ali neke dru-

ge ustrezne politike, ki bi skrbela za horizontalno povezovanje politik. Zakonski okvir

na podro~ju telekomunikacij trenutno ni ~isto jasen, ker zakon {e ni sprejet, novi zakon.

Zelo neustrezno sta urejena varstvo konkurence in pa nadzor trga in pa dr`ava v bistvu

preko svojih institucij, agencij posega na trg, kar je tudi ena od ovir za razvoj nove

ekonomije.

Zna~ilnosti nove ekonomije so seveda, temeljijo na starih vrednotah, gospodarnosti,

investicijah, tr`nih silah, vendar pa ugotavljamo, da zgolj hitro raste razvoj telekomuni-

kacij, uporabnikov Interneta, osebnih ra~unalnikov ni dovolj za nastanek digitalne eko-

nomije. Temelji nove ekonomije so pove~anje investicij v informacijsko tehnologijo.

ZDA investirajo 30% od vseh poslovnih investicij v informacijsko tehnologijo. V Evropi

je ta dele` mnogo manj{i in v Sloveniji je v bistvu {e manj{i. Dele` investicij v ZDA, v de-

le`u GDP-ja je 4.5%, v Evropi 3%. Kak{en je v Sloveniji sploh ne vemo, je pa zagotovo

manj{i.

Naslednji korak, ki je potreben, je prestrukturiranje dru`b, na eni strani zaradi po-

ve~anja u~inkovitosti in zmanj{anja stro{kov, na drugi strani pa zaradi prilagajanja po-

slovnih modelov novim zahtevam na trgu. Odpreti moramo finan~ne trge za neposred-

ne tuje nalo`be. Zakaj je to odpiranje pomembne in pa vzpostavljanje trga tveganega

kapitala, pove naslednji podatek. Namre~ en dolar nalo`en v raziskave in razvoj v pri-

merjavi z dolarjem tveganega kapitala, slednji doprinese tri do petkrat ve~ patentov. To

je ena {tudija iz Amerike in to je zelo zgovoren podatek.
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Dr. MATJA@ GAMS

Slovenijo v informacijsko dru`bo!
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Hvala lepa gospod predsednik. Spo{tovani prisotni. Moja specializacija je informacij-

ska dru`ba, predvsem v povezavi z inteligentnimi sistemi in tam ~ez - upam, da ne bom

koga ustrelil - je ta mednarodna {tevilka Informatike, kjer smo zbrali prispevke z druge

konference Informacijska dru`ba. To konferenco prirejamo skupaj z ministrstvom za

znanost in tehnologijo, predvsem s predsednikom, to je dr`avni sekretar za tehnologijo

dr. Cene Bavec. Naslednja konferenca bo oktobra v Cankarjevem domu in vidim, da je

tu kar precej ljudi, ki so tam stalno prisotni.

In kaj lahko naredimo znanstveniki na podro~ju informacijske dru`be? Predvsem lah-

ko raziskujemo in opozarjamo na zakonitosti. Teh zakonov informacijske dru`be je re-

cimo tam od 10 do 30, mogo~e je 5 res pomembnih. Ampak ko pridejo k meni {tudenti,

recimo, na podiplomskem {tudiju, moram ugotoviti, da se zelo dobro spoznajo, recimo,

na zakone fizike, vse vedo, recimo Newtonove zakone ali kaj podobnega, o zakonih in-

formacijske dru`be pa, `al, bolj malo.

Tu sem prikazal lastnost, ki morda {e ni tako splo{no znana. ^e pogledate dru`bo, pa

trajanje te dru`be in pa hitrost komunikacij, vidite, da prihajamo do neke kon~ne hitro-

sti, in ta kon~na hitrost ni svetlobna, to ni tista omejitev Moorovega zakona, ki bo, reci-

mo, ~ez 50 let, ampak je to ta konflikt med biolo{ko in pa med informacijsko uro. Eno-

stavno ne moremo ve~ `iveti tako hitro, da bi zmogli to koli~ino informacij, in zato nuj-

no potrebujemo inteligentne informacijske sisteme, da nam tu pomagajo.

Tu je poskus analize. Se opravi~ujem, ~e bo kdo morda u`aljen, ampak ni moj namen

tukaj biti preve~ kriti~en, vendar bi le opozoril na stvari, ki niso v redu v Sloveniji. Tiste

stvari, ki so absurdne, so rde~e, tiste stvari, ki so vpra{ljive, so zelene, tiste stvari, ki so

pa v redu, so pa oran`ne. To je morda, recimo, pogled kriti~ne stroke na tem podro~ju.

Politi~no vodstvo je ocenjeno kot relativno slabo, in to ni moje osebno mnenje. ^e

pogledate ~lanke ameri{ke znanstvene literature ali pa recimo evropske, vidite ogro-

men razkorak med tem politi~nim in tudi med gospodarskim vrhov v Sloveniji, ali pa re-

cimo iz Amerike v Evropo je `e velik razkorak, {e ve~ji je pa med oziroma isto tudi do

Slovenije. Sedaj, kaj tukaj narediti. Rekel bi, da tisti politiki, ki so danes pri{li, so `e red-

ke izjeme, predvsem predsednik, gospod Bevk, ki se mu ob tej prilo`nosti lepo zahva-

ljujem, vendar ste opazili, da je pa tu relativno malo politikov. To `e nekaj pove.

Recimo, sli{ali smo prvo izredno zanimivo predavanje, vendar bi hkrati omenil, na

primer, da je Clinton za letos dosegel najve~ji dvig prora~una v zgodovini Amerike, pri

nas smo pa zopet zmanj{ali prora~un, seveda za znanost in razvoj. Tako da je v primer-

javi z biv{o Jugoslavijo tam pred desetimi leti je sedaj pribli`no 25% manj, relativno gle-

dano, kolikor damo za znanost in razvoj dr`avnega prora~una. Vendar je kljub temu ne-

kaj zelo aktivnih posameznikov, in tudi v celoti, mislim, da so nekatera zelo pozitivna

podro~ja.
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{e, to je torej ta Finska, pet let `e zaostajamo, pa recimo, ~e podatki niso dobri, da zao-

stajamo {tiri leta ne pet let. Ampak kaj je tu tragi~no pri celi zadevi? Tragi~no pri celi za-

devi je to, da ~e to pa vsak gospodarstvenik ve~, ~e se tri leta za nekom, ali pa ~e si pet

let za nekom, to so ~isto druge stvari. Poslu{ajte, ~e pa uporabljate recimo druge mere,

tako kot obi~ajno re~emo, koliko odstotkov smo zadaj, bi pa celo videli, da sedaj je in-

deks Finske za Slovenijo bolj{i kot je bil 1996 leta. Torej, jaz ho~em povedati, da stvari je

treba gledati ve~-dimenzionalno. In to je pa tisto kar je seveda to zaostajanje zelo prob-

lemati~no.

Poglejmo {e malo naprej. To so pa sedaj mobilni telefoni. In tu so pa spodaj, prosim,

meseci, da boste razumeli, ne leta, kakor je tu, kakor so drugi pred nami in drugi za

nami, sedaj v zadnjih treh mesecih smo se mi spet pribli`ali, da bi lahko nekje tu bili,

ampak ne vemo, kje so drugi, ker za druge imamo september 1999. Na tem podro~ju je

druga tendenca. Na tem podro~ju mi dohitevamo. Nimam jaz tistega narisanega, kar

sem prej pokazal za uno. Torej, tu se pa pribli`ujemo. Ampak, seveda osnoven prob-

lem, ki ga imamo, je uporaba in vsebina. Ali je sedaj to va`en, da se pribli`ujemo na In-

ternet ... ali je va`nej{e, da se pribli`ujemo na halo-halo.

Torej, druga zadeva je pa sedaj, poglejte, to so pa sedaj telefoni, to se pravi, da re~emo

stacionarni telefoni. Kakor to sedaj izgleda, ne nujno, seveda ker nadome{~amo z dru-

gimi stvarmi, pa ker pa~ Internet nadome{~a, ampak poglejte. Tisto, kar ima Slovenija

pri kapita telefonov danes, je imela [vedska pred 33 leti. In tako naprej. To se pravi, tu

pa je zaostajanje zelo veliko. Kaj bomo torej iz tega pravzaprav rekli? Da tisto, kar se po-

stavlja, v bistvu je seveda problem uporabe nove tehnologije, ampak tudi to, kar smo

sedaj videli, kako te stvari zaostajajo, bi morali mi ve~ vlo`iti v to, da se te stvari bolj kon-

kretno, da se spremljajo in da se potem torej neke stvari tudi naprej naredijo, ker je o~it-

no treba proaktivno politiko narediti, ki so jo `e drugi povedali. Hvala lepa.
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Mag. ANDREJ GULI^

Postopki vidiki razvoja Slovenije kot informacijske
dru`be: pomen razvoj sistema telekomunikacij
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Hvala lepa za besedo. Dame in gospodje, dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Ur-

banisti~nega in{tituta Republike Slovenije.

Skupaj s kolegico Sergejo Praper sva za potrebe izdelave novega prostorskega plana

Republike Slovenije izdelala {tudijo in del te {tudije bom sku{al tu prikazati, kljub soraz-

merno ozkem ~asu, ki mi je na razpolago.

V okviru te {tudije oziroma raziskovalnega projekta smo obravnavali problematiko

razvoja informacijske dru`be. Informacijsko dru`bo smo poimenovali kot pojem, upo-

rabljan za opis ekonomskih, socialnih in prostorskih sprememb, ki jih povzro~ata raz-

voj in implementacija informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki nastaja z zlivanjem

in prepletanjem delovanja naslednjih skupin razvojnih nosilcev: dobaviteljev informa-

cij, prena{alcev elektronskih informacij, proizvajalcev strojne opreme, proizvajalcev

programske opreme in uporabnikov oziroma kupcev informacij.

Pri oblikovanju vizije oziroma strategije razvoja Slovenije kot informacijske dru`be

smo menili, da bi bilo treba upo{tevati naslednje kriti~ne dejavnike uspe{nosti: prvi~,

mo~no dr`avno, politi~no, materialno in organizacijsko podporo, vizija, namre~ nujen

je domeselen, zahteven in vendarle stvaren pristop na tem podro~ju; zanos, kriti~no ko-

li~ino, lastni{tvo, koordinacijo, skratka, cel kup dejavnikov, ki jih v tem trenutku po

na{em mnenju v Sloveniji mo~no primanjkuje.

Poleg pomena razvoja telekomunikacijskega sistema in infrastrukture za prostorski

razvoj Slovenije so posedno relevantna {tevilna vpra{anja.

Prvi~, kak{no je doma~e kumulativno povpra{evanje po telekomunikacijski infra-

strukturi, aplikacijah in storitvah. Kateri razvojni subjekti povpra{ujejo po telekomuni-

kacijski infrastrukturi, aplikacijah in storitvah, kako je povpra{evanje porazdeljeno med

infrastrukturo, med aplikacijami in storitvami, kak{na je ponudba doma~e in tuje tele-

komunikacijske infrastrukture. Ali oziroma kako se dr`ava pripravlja za prevzem aktiv-

ne vloge pri pospe{evanju razvoja informacijske dru`be. Del tega so govorniki pred
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mano sku{ali na kratko prikazati. Kak{na je stopnja ozave{~enosti razvojnih subjektov

glede izzivov, ki jih prina{a informacijska dru`ba, in tako naprej.

Menim, da celovitih argumentiranih in s kakovostnimi empiri~nimi raziskavami potr-

jenih odgovorov na zgoraj navedena vpra{anja ni in da se Slovenija kar dobro po~uti v

okviru industrijske oziroma fordisti~ne paradigme dru`benega in gospodarskega raz-

voja Slovenije.

Kak{ne so tukaj vloge osnovnih razvojnih nosilcev, dr`ave, ob~in in podjetij. Vloga

dr`ave v industrijski dru`bi je izra`ena v usmerjanju in aluciranju razvojnih virov, v raz-

voju institucionalnega okvira za na~rtovanje ter upravljanje ekonomskega, socialnega

in prostorskega sistema dru`be.

Dr`ava se torej pojavlja kot nosilec in razdeljevalec kolektivnih storitev. Informacijska

revolucija pa spreminja njeno vlogo, saj omogo~a sodobna informacijsko-komunikacij-

ska infrastruktura s posredovanjem neposrednega in takoj{njega dostopa do informacij

posameznikom, podjetjem in lokalnim oblastem kakovosten izbor so~asnih storitev ter

ve~jo mo`nost izbire med njimi, ne glede na kakovost in ceno. Na ta na~in se radikalno

spreminja dosedanji koncept kolektivnih storitvenih dejavnosti, ki so se zaradi prevlade

fizi~nega dostopa do nosilcev prostorsko koncentrirale v hierarhi~no strukturiranem

urbanih naselij.

V okviru projekta obravnavamo, kot sem prej omenil, vlogo ob~in, podjetij, tudi re-

gionalni nivo, ki postaja v Sloveniji vse bolj podoben, pomemben in smo oblikovali tri

mo`ne razvojne scenarije razvoja Slovenije kot informacijske dru`be, ampak ne samo

kot informacijske dru`be, ampak predvsem kot dru`be, tako imenovane fordisti~ne

dru`be, informacijske dru`be in neke dru`be, ki bi predstavljala neke vrste kompromis

med obema lastnostima.

Pred vami je tako imenovani spontani scenarij razvoja telekomunikacij, naj poudarim

osnovne zna~ilnosti, predvsem, kar zadeva vidika telekomunikacijske infrastrukture in

storitev, ki so prostorsko relevantni.
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JANEZ BEN^INA

Kaj je digitalna ekonomija?

Hvala lepa, gospod predsednik. Torej spo{tovana dru`ba! Prijazen pozdrav v imenu

skupine G6, ki jo sestavljajo ra~unalni{ka podjetja “... Soft, IBM, SRC in pa Marant”. Ti-

sto, kar bi vam jaz rad povedal v naslednjem obdobju kratkem petih minut, pravzaprav

to, kaj je digitalna ekonomija. Poglejte, tukaj imam en oglas, kjer je proizvajalec vzmeti

za avtomobilsko industrijo, ko je potreboval nekaj milijonov vzmeti ob 14.00 dal na

elektronsko dra`bo razpis. Zato je dobil ta prvo ponudbo, ki je stala 6,8 milijona dolar-

jev. Ko se je dra`ba kon~ala, tri ure in pol kasneje, je za te iste vzmeti pla~al samo {e 2,8

milijona dolarjev. Se pravi v roku treh ur, 54 minut, je dobil za 60% ni`jo ceno. To pome-

ni danes digitalna ekonomija in ~e bomo kot gospodarstvo, kot dr`ava, kot posamezni-

ki sposobni, da se bomo lahko borili proti takim konkurentom, potem seveda bomo

morali narediti en velik korak naprej, kjer smo. Namre~ dejstvo je, da se svet izredno hi-

tri deli, da je ta tempo, ta ~as pravzaprav, ko je tako hudo pomemben, prisoten povsod

in na vsakem koraku. Tisto, kar se dogaja je to, da se danes velike mednarodne korpo-

racije borijo za tr`ne dele`e, medtem ko se pa dr`ave borijo za investicijske dele`e in

tega se moramo kot dr`avljani Republike Slovenije {e mo~no zavedati. Ne gre ve~ za to,

da smo si investicijske dele`e pridobivali s tem, da smo imeli nizke davke, vendar gre za

to, da imamo ustrezno infrastrukturo, da imamo ustrezno zakonodajo.

^e pogledamo pravzaprav, kje smo kot Slovenci, potem pravzaprav ugotovimo, da je

seveda, ~e ho~emo ujeti Evropsko unijo, rast bruto doma~ega proizvoda potrebna vsaj

6%-na, da jo bomo ujeli v eni generaciji. Zdaj je trenutno dodana vrednost na zaposlenega

pribli`no 30% na nivoju Evropske unije in da prenova programa v Sloveniji seveda traja

tam 12 do 15 let, medtem ko v Evropi povpre~je je tam 4 do 8 let. Seveda, da ne govorimo

o investicijah, o tem je bilo danes `e nekaj govora, tisto, kar je seveda klju~no, je pa to, da

je potrebno bistveno bolj strokovno, profesionalno delati z ljudmi pri delu, pri tem pri-

marno mislim tako vzgojo in izobra`evanje in kar je pa najpomembnej{e je pa seveda vo-

denje. Namre~ eden izmed problemov, ki ga opa`am tako v gospodarskem kot seveda

tudi v tem upravno dr`avnem svetu je ravno to, vodenje. ^e bi mi imeli malo ve~ posluha

slovenske politike za to novo dobo, za digitalno ekonomijo, potem seveda ne bi bilo po-

trebno, da bi `e kar nekaj let, nekaj posameznikov drug drugega prepri~evalo, kako je ta

tehnologija pomembna, sicer danes z veseljem ugotavljam, da nas je vsak nekaj ve~ kot

pa pred 3 leti, ampak vendarle, stvar gre {e vedno bistveno prepo~asi naprej.
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Tisto, kar je seveda pomembno je to, da zato, da bomo imeli neke podloge za to digi-

talno ekonomijo, ustvarimo to intelektualno informacijsko in pa komunikacijsko infra-

strukturo in pa, kar je {e dodatno pomembno, narediti bo potrebno en ustrezen razvojni

dogovor med vlado, delojemalci, delodajalci in pa seveda med civilno dru`bo, kam

pravzaprav bomo lahko tistih nekaj sredstev, ki jih imamo kot dr`ava, najbolj primerno,

najbolj pametno investirali. Kako pravzaprav narediti en korak naprej? Nemci so naredi-

li en model, ki mu re~ejo D21, v katerem so posku{ali skupaj povezati industrijo, banke,

strokovno javnost in pa seveda dr`avno upravo. Kot predsednik take iniciative je seve-

da kancler Schröder, v njej pa sodeluje kot sopadajo~i seveda tudi {e predstavnik indu-

strije. Razdeljeni so v nekaj skupin programov in vsi skupaj porivajo to dru`bo naprej na

tej poti proti tej digitalni ekonomiji. Seveda, en podoben model imajo Ameri~ani, kar `e

nekaj let, kjer imajo tako imenovani “President's information committee", ki svetuje

predsedniku, kaj pravzaprav je potrebno narediti, da bo ameri{ko gospodarstvo lahko

uspe{no in seveda konkuriralo tudi drugim dr`avam.

Sedaj, ~e pogledamo, kje smo v Sloveniji. O tem seveda je en cel kup nekih pobud

bilo, od tehnolo{ke pobude, potem konference o informacijski dru`bi, modri knjigi, ki

je nastala v forumu, ki se pojavljajo, do tega, da bi bilo verjetno smiselno in potrebno

narediti neko iniciativno skupino, kjer bomo imeli to sinergijsko sodelovanje predstav-

nikov gospodarstva, vlade, strokovne javnosti in pa seveda tudi civilne dru`be. Kak{en

je vpliv neke take iniciativne skupine? Primarno seveda to, da se izdela ta dokument,

neko vizijo Slovenije v to globalno digitalno ekonomijo 21. stoletja in pa seveda, da se

posku{a dejansko anga`irati ves tisti dru`beni potencial, ki je v Sloveniji na razpolago.

Tisto, kar je pomembno je primarno to, da pravzaprav ne stopicamo na mestu, da se

vendarle ~im hitreje premaknemo en korak naprej in da za~nemo nekaj konkretnega

tudi realizirati. Seveda tu je en cel kup odprtih podro~jih, o katerih so bila danes ve~ ali

manj `e nakazani. [e enkrat bi morda samo to ponovil - infrastruktura, znanje, vodenje,

so osnovni elementi tega, ~e ho~emo iti hitro naprej, spremembe poslovnih modelov so

nujen, primarno seveda za gospodarstvo, ker ne govorimo ve~ samo o spremembi po-

slovnega modela za eno podjetje, pa~ pa govorimo o modelih za celotne bran`e, pravni

okvir, kot smo danes sli{ali, je seveda `e na lepi poti, da se bo postavil. Kar je potrebno,

in to je verjetno naloga tega zbora, tukaj je ta seveda, da se sestavi ta generator za razvoj,

ta forum, kakor koli. In pa {e enkrat bi poudaril: ^as te~e, zelo hiter je. Hvala lepa.
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Dr. JANEZ BE[TER

Znanje in vsebine informacijske dru`be
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Evropa operira s pojmom “Information and Communication Technologies” (ICT).

Dober slovenski prevod je “informacijske in telekomunikacijske tehnologije” (ITkT).

^e re~emo v sloven{~ini le komunikacije, potem so lahko tr`ne komunikacije, lahko so

to vizualne komunikacije in podobne zadeve.

Glede razvitosti infrastrukture v Sloveniji ne zaostajamo prav veliko. Tudi oprema z

ra~unalniki je sorazmerno dobra. Cene povezav oziroma prenosa bitov intenzivno pa-

dajo in bodo {e padale, zato verjetno tukaj ne bo ve~jih te`av. Ampak, nadaljevanje te

zgodbe - uporaba ITkT. Nedvomno je bistvo informacijske dru`be v “znati koristno

uporabljati”, ne samo v “imeti tehnologijo”. In na tem podro~ju je veliko zaostajanje v

Sloveniji. Drugo zelo kriti~no podro~je pa so vsebine. Vsebine so strate{ki del bodo~e-

ga razvoja informacijske dru`be. In morali bi se zavedati strate{kega pomena lastnih

multimedijskih (ve~predstavnih) vsebin in internetnih portalov (primer www.ltfe.org).

To se ne bo izbolj{alo, ~e ne bomo imeli ustreznih strokovnjakov za to podro~je. Stro-

kovnjaki so temelj informacijske dru`be. Vemo da je tako v Evropi kot tudi pri nas veli-

ko pomanjkanje na tem podro~ju. Re{itev je seveda zelo kompleksna, nedvomno pa je

nujen strate{ki poudarek vsem vrstam izobra`evanja tako reko~ od vrtca pa do doktora-

ta in {e naprej, za podro~je informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij. Pomem-

bne so aktualne izobra`evalne vsebine ter nove metode. Tu sre~amo tudi pojem daljin-

sko izobra`evanje.

Potrebni so interdisciplinarni pristopi, saj je podro~je ITkT v grobem sestavljeno iz

ra~unalni{tva, informatike, telekomunikacij in medijev. Informacijska dru`ba vpliva na

na{e delo, poslovanje in zabavo. Govorimo o novi ekonomiji v katero je vpletenih veliko

strokovnih podro~ij in tu poenostavitev le na informatiko ne bo dala pravih rezultatov.

Veliko sli{imo o megabitih in o povezavah, zelo malo pa sli{imo o produkciji vsebin,

o razvr{~anju teh vsebin, se pravi o slovenskih portalih in dodani vrednosti. Preve~ go-

vorimo o vodovodih, vodovode znamo narediti, govorimo o tem, da bomo imeli zlate

pipe, ne vpra{amo pa se, ali imamo tudi kak lasten izvir kakovostne vode…..
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Dr. DANILO PUMPERNIK

Izzivi informacijske tehnologije pri dosegu ve~je
vklju~enosti invalidov v dru`bo s pove~evanjem

stopnje njihove zaposlenosti

Informacijsko-komunikacijska tehnologija pomeni v razvoju novej{e dru`be gotovo {e

ve~jo revolucionarno spremembo kot klasi~na industrijska revolucija., ki sta jo zaznamo-

vala izuma parnega stroja in bencinskega motorja. Spremembe v znanosti in tehnologiji

slej kot prej sledijo eksponencialnemu trendu. V svojem prispevku ne bi osvetljeval teh-

nolo{kih razse`nosti in neslutenih perspektiv novih pristopov, tudi ne na{ega stanja pri

prilagajanju novim razmeram, na{emu zaostanku ali pa tudi na nekaterih podro~jih do-

bremu soustvarjanju pri uvajanju pridobitev glede na globalno raven v Evropi in svetu.

Bolj bi se posvetil sociolo{kemu vidiku pomena takih temeljitih tehnolo{kih sprememb

na zapleten in z eksaktnimi metodami te`ko opisljiv sistem ~love{ke dru`be. Zlasti je za-

nimivo, kako vplivajo taki procesi na posamezne sloje prebivalstva, koliko jim prina{ajo

dobrega in koliko slabega. Izbolj{anje eksisten~nega in dru`benega polo`aja vseh skupin

populacije je ali naj bi vsaj bila socialna paradigma sodobnih demokracij in oblastvenih

struktur. Osredoto~il bi se na invalidsko populacijo, ki predstavlja, pa ~e to priznamo ali

ne, marginalno dru`beno skupino. Njihova dru`bena participacija je majhna, socialna in-

terakcija je v veliki meri zreducirana na pasivno uporabo dobrin. To velja za vse osebe z

invalidnostjo, {e posebej pa za te`ko gibalno, senzori~no ali du{evno prizadete, katerih

funkcionalna sposobnost pri opravljanju vsakodnevnih opravil, je mo~no zmanj{ana, nji-

hov intelektualni potencial, pa je z izjemo huj{e du{evno prizadetih, neokrnjen.

1. Novi pogledi na invalidsko problematiko

Aktivno vklju~evanje invalidske populacije v dru`bo je najbolj pere~ problem te po-

pulacije. Pri dana{nji stopnji razvoja medicinske znanosti je v ve~ini primerov invalid-

nosti mogo~a zadovoljiva medicinska rehabilitacija, odprto pa ostaja vpra{anje, kako

udejaniti premik polo`aja invalidov od pasivnega prejemalca socialnih podpor k aktiv-

nemu ustvarjalcu. Klju~nega pomena pri doseganju takih ciljev imajo u~inkovito izo-

bra`evanje, usposabljanje in seveda zaposlovanje. To je pomembno tako za osebe s pri-

rojenimi invalidskimi prizadetostmi, kot za tiste, ki postanejo invalidi v poznej{em `iv-
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ljenjskem obdobju. Za premik k enakopravnosti v tem smislu je treba torej izena~iti

startne mo`nosti. To najbolje ilustrirajo 1993. leta v generalni skup{~ini OZN sprejeta

Standardna pravila o izena~evanju mo`nosti invalidov 1, ki {e danes pomenijo klju~ni

dokument na podro~ju invalidskega varstva. Njihovo konkretno udejanjanje so prevze-

le specializirane agencije, kot so Mednarodna organizacija dela (ILO), Svetovna zdravs-

tvena organizacija (WHO), UNESCO in druge. Invalidni osebi je treba priznati vse pravi-

ce in dati vse mo`nosti, da se lahko enakopravno vklju~i v dru`beno `ivljenje. Med naj-

pomembnej{imi pravili o izena~evanju mo`nosti invalidov so tista, ki govorijo o potrebi

ustreznega izobra`evanja, usposabljanja in zaposlovanja. Tak pristop ne pomeni le

enostranskega pove~evanja pravic. Posledi~no lahko invalidna oseba dose`e tako stop-

njo, da ni le pasivni uporabnik dobrin, temve~ enakopravno prevzame tudi odgovor-

nost, da prispeva svoj dru`beni dele`. Ta premik od pasivnosti k aktivnosti je v skladu s

splo{no politiko zaposlovanja. Sodobne demokrati~ne dru`be se zavedajo, da dru`ba z

izklju~enostjo invalidov s trga dela gotovo izgublja dolo~en ustvarjalni in intelektualni

potencial in da posledi~no pasivno socialno skrbstvo ne koristi nikomur, {e najmanj pa

davkopla~evalcem. To velja za vse invalide, {e posebej pa je pomembno za tiste s hudi-

mi oblikami telesne in senzori~ne prizadetosti.

2. Novi tehnolo{ki procesi in invalidnost

Rad bi nekoliko predstavil korelacijo oziroma povezavo med korenitimi tehno-

lo{kimi spremembami in aktivno vklju~itvijo invalidske populacije v dru`bo.

Take spremembe prina{ajo poleg novih perspektiv tudi nevarnost nadaljnje osamitve

marginalnih dru`benih skupin, kamor sodijo v precej{ni meri tudi invalidi. Lahko se

zgodi, da so novi proizvodni procesi iz razli~nih vzrokov nedostopni zanje. Sociologi

opozarjajo 2, da se je to `e zgodilo pri prehodu iz ruralnega v zgodnje kapitalisti~no

proizvodnjo, ko invalidi niso mogli slediti ve~jim fizi~nim naporom pri delovnem pro-

cesu. Fevdalna dru`ba je bila v glavnem kmetijska z izjemo manj{ih delavnic. Invalidi

(zlasti slepi in gluhi) so lahko opravljali rutinska dela, ki so se jih nau~ili zgodaj v mlado-
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sti. Usposobili so se obvladovati doma~e okolje, ki so ga dobro poznali. ^eprav niso

mogli prispevati pri proizvodnji toliko kot ostali ~lani skupnosti, jim je kooperativni

zna~aj delovnega procesa omogo~al dobr{no mero integracije, tako da so lahko brez

posebnih problemov `iveli v dru`inah. Z industrijsko revolucijo, nara{~ajo~o indu-

strializacijo in migracijo s pode`elja v mestna sredi{~a, je postala invalidska populacija v

prete`ni meri izlo~ena iz delovnega procesa, ker ni mogla slediti dostikrat fizi~no zah-

tevnim opravilom. Dru`ine z invalidnim posameznikom niso mogle ve~ eksistirati, kar

je privedlo do institucionalizacije invalidskega varstva. Nedostopnost {olskega sistema

je povzro~ila nadaljno osamitev in socialno marginalizacijo invalidov. Pri boomu infor-

macijsko-komunikacijske tehnologije so razmere druga~ne. Fizi~na izurjenost in

sposobnost ne predstavlja ve~ nujno potrebnega imperativa, saj je te`i{~e delovnega pro-

cesa premaknjeno v umsko dejavnost. Nevarnost pre`i torej na eni strani predvsem iz nuj-

nega poznavanja novih umsko dokaj zahtevnih tehnolo{kih metod, kar zahteva u~inko-

vit sistem izobra`evanja, prilagojen potrebam otrok s posebnimi potrebami. Na drugi

strani pa je treba informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in posledi~no tudi delovna

mesta prilagoditi do take mere, da bodo dostopna tudi osebam z zmanj{ano funkcional-

no sposobnostjo (na pr. gibalno oviranim ali senzori~no prizadetim invalidom).

Kako lahko torej, ~e povzamem, informacijska tehnologija privede do zmanj{evanja

nezaposlenosti invalidov? Jasno se ka`eta dve mo`nosti. Opravljanje tradicionalnih de-

lovnih opravil je postalo fizi~no la`je in tako odpira nove poti invalidom do obstoje~ih

na~inov zaposlitev. Poleg tega pa informatika uvaja tudi nove gospodarske aktivnosti in

s tem tudi nova delovna mesta, od katerih so mnoga primerna za invalidsko populacijo.

Seveda pa mora biti zato ustvarjena ustrezna politi~na klima, ki omogo~a udejanjanje

nujnih predpogojev. Tu je mi{ljeno predvsem u~inkovito izobra`evanje, kolikor je mo-

go~e integrirano v obstoje~i sistem za zdravo populacijo, dodatno usposabljanje in us-
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trezna stimulacija trga dela, tako da bi bili delodajalci zainteresirani za zaposlovanje in-

validov kljub njihovim specifi~nim potrebam. Povsem jasno je, da bo pri tem treba raz-

mere na trgu delovne sile regulirati z metodami 'koren~ka in palice'.

3. Razmere v EU in ZDA

Problema zasposlovanja se dobro zavedajo v zahodnih demokracijah; v ZDA in

EU 3. V EU je razmere dokaj dobro uredil 1997.leta sprejeti Amsterdamski sporazum,

katerega poglavje o zaposlovanju govori, da mora vsaka ~lanica EU urediti in izdelati

politiko zaposlovanja, hkrati pa v konkretnem ~lenu dolo~a, da morajo vse ~lanice EU

upo{tevati tudi invalidnost pri oblikovanju tr`nega gospodarstva. To je zakonodajno

uveljavil Luxembur{ki vrh, ki je sprejel evropsko strategijo zaposlovanja, ki je skupaj z

dolo~ili in akti, ki so sledili, obvezovala ~lanice, da sprejmejo akcijske programe zapo-

slovanja, temelje~e na {tirih stebrih, in sicer (I) zaposljivost, (II) inovativnost, (III) prire-

jenost in (IV) enake mo`nosti. Prvi steber dolo~a merila, ki naj omogo~ajo ve~jo zapo-

slenost, drugi govori o novih mo`nostih zaposlovanja, tretji o nujnosti prilagojenosti

delovnih mest novim zahtevam trga in ~etrti promovira politiko enakih mo`nosti. Zah-

valjujo~ aktivnosti nekaterih ~lanic in lobiranju EDF-a (krovno evropsko invalidsko

dru{tvo - European Disability Forum) so pet minut pred dvanajsto vklju~ili v kon-

kretna dolo~ila tudi ~len, ki govori o zaposlitvenih mo`nostih invalidov. ^eprav EDF ni

v celoti zadovoljen z njim, pomeni to vendar velik korak naprej za invalidsko populaci-

jo. Ta podatek sem omenil predvsem zato, ker jasno ka`e, kak{no potencialno mo~ lah-

ko imajo oziroma bi jo morale imeti organizacije civilne dru`be (v tem primeru evrop-

sko invalidsko dru{tvo) na oblikovanje politike in zakonodaje. Jasno je, da so take orga-

nizacije poklicane za tako vplivanje, saj najbolj razumejo potrebe in mo`nosti uporab-

ni{ke sfere.
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Prof. dr. PAVLE SICHERL

Zaostajanje Slovenije v ~asu
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Hvala. Prvi korak pri postavljanju vsake strategije je ocena izhodi{~nega polo`aja. O

tem je bilo danes `e nekaj re~eno, jaz bi pa v tem kratkem ~asu, ki je na razpolago, `elel,

da poskusim na treh indikatorjih infrastrukture informacijske podkrepiti stali{~e, da

Slovenija na tem podro~ju, mislim na podro~ju informacijske dru`be, enostavno si ne

more privo{~iti, da bi prepustila dogajanja spontanim gibanjem. Pri tem bom uporabil

lastno metodo ~asovne distance, ki bo na druga~en na~in pogledala {e razlike med Slo-

venijo in drugimi.

^e pogledamo tule, poglejte, tu smo leta 1997, to je 68% Evropske unije, kar se ti~e

perkatipa dohodka. In sedaj, seveda, mi re~emo, tu je Evropska unija, toliko in toliko

odstotkov manjka, in to je to. Ampak jaz pravim, zakaj ne bi pri tem, da to isto ostane,

zakaj ne bi gledali {e na drug na~in in pogledali v leto 1997 nivo Slovenije, in re~emo,

kdaj je v trendu Evropske unije to bilo. In to je bilo pred 19. leti, se pravi, ~asovna distan-

ca nam poka`e, kaj, nam poka`e, koliko zaostajamo v ~asu, ~e gledamo nazaj. In ker je -

kaj? - ker je izra`ena v ~asu, vsak od ministrov razume, od poslancev pa do medijev in

javnosti, torej je izredno dober komunikacijski instrument na razli~nih stvareh. ^e se bo

pa seveda kasneje, glejte, stopnja rasti v Sloveniji pove~evala, potem bomo pa tam, kjer

je danes Evropa, mi takrat zaostajali samo {e 10 let. To samo toliko, da na kratko ome-

nim to zadevo.

Sedaj pa pojdimo na tisto, kar sem hotel povedati. Poglejte. Sedaj imamo ~asovno di-

stanco za Internet (Podatki International Telecomunication Union). Tu je Slovenija in to

je avgust 1999, sedaj pa spodaj - to so leta, kolikor so drugi pred nami - in zadaj - so leta,

koliko so drugi za nami. In ~e tako pogledamo, je recimo Finska, ki je v Evropi vode~a,

pribli`no pet let pred Slovenijo. Tu je treba upo{tevati, kar je kolega Vehovar prej rekel-

L. Da kaj? Da te, tudi mednarodni viri niso ~isto sigurni, mislim, da imamo protislovne

vire itn. Pa vzemimo, da je Slovenija 50 odstotkov ve~, kot tile viri pripovedujejo. Reci-

mo da, in {e takrat bi bili nekje tu vmes. To se pravi, se ne bi zelo bistveno stvari pomeri-

le. Te stvari pa lahko gledamo tudi dolgoro~no. In tu je pa sedaj ~asovna distanca gor
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obrnjena, tu je tiste dr`ave, ki so pred nami, to so tiste dr`ave, ki so za nami. In tisto, kar

je pa izredno interesantno, na `alost mislim, ~e so ti podatki pravilni, je pa to. Leta 1996

smo mi za Finsko zaostajali samo tri leta. Sedaj pa poglejte kaj se je dogaja. Pet let sedaj

{e, to je torej ta Finska, pet let `e zaostajamo, pa recimo, ~e podatki niso dobri, da zao-

stajamo {tiri leta ne pet let. Ampak kaj je tu tragi~no pri celi zadevi? Tragi~no pri celi za-

devi je to, da ~e to pa vsak gospodarstvenik ve~, ~e se tri leta za nekom, ali pa ~e si pet

let za nekom, to so ~isto druge stvari. Poslu{ajte, ~e pa uporabljate recimo druge mere,

tako kot obi~ajno re~emo, koliko odstotkov smo zadaj, bi pa celo videli, da sedaj je in-

deks Finske za Slovenijo bolj{i kot je bil 1996 leta. Torej, jaz ho~em povedati, da stvari je

treba gledati ve~-dimenzionalno. In to je pa tisto kar je seveda to zaostajanje zelo prob-

lemati~no.

Poglejmo {e malo naprej. To so pa sedaj mobilni telefoni. In tu so pa spodaj, prosim,

meseci, da boste razumeli, ne leta, kakor je tu, kakor so drugi pred nami in drugi za

nami, sedaj v zadnjih treh mesecih smo se mi spet pribli`ali, da bi lahko nekje tu bili,

ampak ne vemo, kje so drugi, ker za druge imamo september 1999. Na tem podro~ju je

druga tendenca. Na tem podro~ju mi dohitevamo. Nimam jaz tistega narisanega, kar

sem prej pokazal za uno. Torej, tu se pa pribli`ujemo. Ampak, seveda osnoven prob-

lem, ki ga imamo, je uporaba in vsebina. Ali je sedaj to va`en, da se pribli`ujemo na In-

ternet ... ali je va`nej{e, da se pribli`ujemo na halo-halo.

Torej, druga zadeva je pa sedaj, poglejte, to so pa sedaj telefoni, to se pravi, da re~emo

stacionarni telefoni. Kakor to sedaj izgleda, ne nujno, seveda ker nadome{~amo z dru-

gimi stvarmi, pa ker pa~ Internet nadome{~a, ampak poglejte. Tisto, kar ima Slovenija

pri kapita telefonov danes, je imela [vedska pred 33 leti. In tako naprej. To se pravi, tu

pa je zaostajanje zelo veliko. Kaj bomo torej iz tega pravzaprav rekli? Da tisto, kar se po-

stavlja, v bistvu je seveda problem uporabe nove tehnologije, ampak tudi to, kar smo

sedaj videli, kako te stvari zaostajajo, bi morali mi ve~ vlo`iti v to, da se te stvari bolj kon-

kretno, da se spremljajo in da se potem torej neke stvari tudi naprej naredijo, ker je o~it-

no treba proaktivno politiko narediti, ki so jo `e drugi povedali. Hvala lepa.
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Najprej lepo pozdravljam vse udele`ence tega posveta v imenu arhiva dru`boslovnih

podatkov iz fakultete za dru`bene vede.

Arhiv dru`boslovnih podatkov je bil ustanovljen leta 1997 kot organizacijska enota v

okviru In{tituta za dru`bene vede. Kot specializiran znanstveno-informacijski center za

podro~je dru`boslovja se financira iz pridobljenih prora~unskih sredstev po pogodbi z

Ministrstvom za znanost in tehnologijo. Deluje na nacionalni ravni in prednostno slu`i

uporabnikom s podro~ja znanstveno-raziskovalne in izobra`evalne dejavnosti.

V drugih prispevkih je bilo veliko povedano o tehnolo{kem vidiku razvoja, o infra-

strukturi, mo`nostih, ki jih ponuja dose`en razvoj. S stali{~a vsakdanjega uporabnika pa

je va`no le kaj lahko dobi na ~im enostavnej{i na~in in ob tem preprosto pri~akuje, da

»ma{ine delujejo«.

Informacijska dru`ba pomeni, da informacijski tokovi niso ve~ v domeni samo teh-

ni~nih strok in specializiranih strokovnjakov, ampak da smo del informacijskih proce-

sov in ustvarjanja informacij prav vsi in to kot uporabniki in kot producenti informacij.

Ob splo{ni dostopnosti orodij za predstavitev informacij na internetu mora dr`ava pod-

preti tudi napore za polnjenje vsebine ponudbe.

Skozi zgodovino se je vsaka kultura znova soo~ala z organizacijo zbiranja in distribui-

ranja informacij, po drugi strani pa z izborom in zapisovanjem informacij, ki naj bi se

ohranile za prihodnje generacije. Vsaki~, ko se pojavi nov medij za zapis ali prenos in-

formacij, se z gornjima problemoma soo~imo ponovno.

Razvoj informacijske tehnologije nudi mo`nosti produciranja in pretakanja informacij

do mere, ko prevelika koli~ina zmanj{uje uporabnost. Danes ni ve~ problem v tem, ali

informacija obstaja ali ne, ampak v tem, kako pravo informacijo najti. Nekatere informa-

cije se obdr`ijo v zaprtem krogu, tako da bi morali najti posrednike, ki bi skrbeli za pri-

dobivanje in raz{irjanje informacij uporabnikom

Zaradi hitrega razvoja tehnologije so se ve~krat menjali tudi mediji za zapis podatkov,

ki jih procesiramo z ra~unalniki (kartice, magnetni trakovi, diskete razli~nih velikosti,
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CD) in pogosto se dogaja, da podatkov, ki so shranjeni na mediju, ki ni ve~ aktualen, ne

moremo prebrati.

Ve~ pozornosti je treba nameniti arhiviranju, urejanju in dokumentiranju informacij.

Se pravi, da potrebujemo neke informacijske centre, na katere se obrnemo, ko `elimo

dolo~en tip informacije.

V~asih so obstajale za iskanje informacij knji`nice. Od pojava Interneta so vse infor-

macije, ne samo iz knji`nic, ampak tudi iz drugih informacijskih centrov dostopne na

Internetu.

Na tem mestu bi predstavili na{ center, ki je specializiran za zbiranje, distribuiranje in

hranjenje podatkov. Od drugih sorodnih centrov se razlikuje po vrsti podatkov, s kateri-

mi se ukvarja.

Arhiv dru`boslovnih podatkov se ukvarja s podatki, ki so zbrani z (dru`boslovnimi)

anketami. Gre za »mehke« podatke, to so izmerjena mnenja in stali{~a iz javnomnenjskih

raziskav.

V javnosti so najbolj znane in v dnevno-informativnih medijih najve~krat omenjane

predvolilne raziskave. Vendar je podro~ij, ki jih raziskujemo dru`boslovci mnogo ve~.

Podatki iz anket so pogosto informacije, ki se jih ne da pridobiti na noben drug na~in.

Obstajajo npr. dejanski podatki o {tevilu sklenjenih porok, razvezah in {tevilu rojenih

otrok, vendar samo na osnovi teh podatkov ne vemo koliko otrok si potencialni star{i

dejansko `elijo, kaj jih pri tem ovira, ali gre za razpad tradicionalnih vrednot, ali lahko

govorimo o krizi dru`ine. Poznamo kazalce gospodarskega napredka, povpre~no

pla~o, indeks rasti, vendar ne vemo, kako to konkretno zadeva ljudi. Na osnovi podat-

kov, pridobljenih z anketo lahko ugotovimo, npr. katerim skupinam se ekonomski po-

lo`aj slab{a, in kak{ne so posledice tega, koliko so po mnenju ljudi za to odgovorne po-

samezne inctitucije.
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Koliko je profesionalnih politikov? Torej, jaz bi se samo rad opravi~il, ker o~itno

bomo prepri~ani prepri~evali prepri~ane. Jaz sem pripravil zelo poenostavljen pogled

na to, kak{ni so trendi v svetu in kaj lahko mi naredimo. Tako mi boste oprostili, ~e bom

moral v svoji prezentaciji, ki je skraj{ana na 5 minut, presko~iti marsikak{nega od “sla-

dov”. Jasno pa je, da ni dvoje mogo~e, da je zelo enostavna, skreirati zelo enostavne od-

govore na kompleksna vpra{anja, je pa po drugi strani res, da je va`no, kaj pove{, ne

koliko govori{. Torej govoril bom o trendih, sku{al bo predstaviti dve zgodbi o uspehu,

kje je Slovenija danes in predlagati konkretne predloge, kaj lahko mi naredimo. Tukaj

imamo en zelo relevanten stavek, ki se je pojavil prvi~ v zgodovini, to je “Ellen Grins-

pen” priznal, da obstaja informacijska tehnologija oziroma industrija informacijskih teh-

nologij in je dal v svojem prispevku, v svoji analizi primerno mesto.

Kak{ni so klju~ni trendi, ki jih lahko ugotovimo: torej, da vpeljevanje informacijske

dru`be globalno zahteva od industrije, ki podpira ta razvoj, izredno veliko prispevkov.

In zaradi te potrebe so seveda cene izredno narasle. Potrebno znanje je pomanjkljivo in

razpolo`ljivost virov, da bi dosegli zastavljene cilje, teh virov pa~ ni zadosti. S tem pove-

zano opa`amo stvari, kot so napisane, torej eksplozivno rast industrije, gradnje infor-

macijske dru`be in, kot je bilo `e ve~krat povedano, vse do pomanjkanja izku{enih ka-

drov. Opa`amo, jasno, visoko stopnjo vseh vrst e-dejavnosti, elektronskih dejavnosti.

Napovedujejo se ogromne rasti in potem tudi nekaj teh podatkov je, da bo pa~ I-Com-

merce nadomestil vsa klasi~na trgovanja v svetu.

Pa bi se ozrl na eno pomembno stvar, ki jo je vseh 22 predhodnikov popolnoma igno-

riralo. No, bom tako rekel: ~e zidamo avtoceste, kar naenkrat industrija gradnje avtocest

postane izjemno zanimiva. Imel sem prilo`nost govoriti s {tirimi komisarji Evropske

skupnosti osebno in vsi so govorili o “knowledgeware” industriji, o tem, da bo ta indu-

strija ustvarjala nova delovna mesta, klasi~nim industrijam pove~evala produktivnost in

tako prispevala k bogatenju evropske dru`be.
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V industriji, informacijski industriji, v tem glavnem centralnem delu se rojevajo novi

klju~ni igralci. So dr`ave, kot so Indija, Irska, Izrael in Filipini, ki prispevajo ve~ji del

znanja in ~love{kih virov, ki so potrebni za izgradnjo informacijske tehnologije oziroma

informacijske dru`be. Pojavljajo se novi izzivalci, nove dr`ave, ki so se tega prilo`nosti

za bodo~i razvoj sistemati~no lotile.

Povedal bom dve zgodbi. Irska, dr`ava s 3,5 milijona prebivalcev, veste, z vsemi te`a-

vami, s katerimi se je ukvarjala {e 10 ali 15 let nazaj, poglejte, kaj tu pi{e: softwarska in-

dustrija izva`a 8,3 milijarde dolarjev, to je polovica slovenskega narodnega dohodka, je

izvoz softwarea iz Irske. Pa ta podatek sploh ni prav, je pribli`no 150.000 strokovnjakov

`e zaposlenih tam. 60% vsega poslovnega softwarea in tudi ostalega softwarea, ki se

proda v Evropi, je proizveden ali je prodan skozi Irsko. Milijardo dolarjev lastnega raz-

voja in storitev iz Irske, 500 podjetij, in tako naprej, velika podjetja, ki so na svetovnem

trgu izredno uspe{na. Kaj pravzaprav omogo~a to? To se ni zgodilo slu~ajno, ampak za-

radi politike, ki je bila premi{ljena. Tu sem dal nekaj primerov, kaj konkretno je dr`ava

naredila za to, da je Irska postala svetovna sila.

Ne morem vsega komentirati, ampak to so ~isto konkretne stvari, ki jih bom kasneje,

~e bom imel ~as, povedal.

Indija - 750 softwareskih izvoznikov, danes vrednost izvoza 3,9 milijarde, napoved 50

milijard v relativno kratkem ~asu, rast 54%. Zopet se to ne dogaja zaradi tega, ker ji je

pa~ narava tako dala, ampak zaradi tega, ker so se politiki sistemati~no odlo~ili, da te

stvari naredijo.

Tu bom sedaj presko~il in upam, da boste potem imeli mo`nost to malo prebrati.

Evropa, kaj je naredil - ~e je gospod Schroeder takole odprl roke, pa rekel, 30.000 ljudi

vabimo, hudi~a, vendar tam imamo mo`nost tudi mi kaj delati. Kaj je v Sloveniji - imamo

nekaj prednosti, imamo pa tudi izrazite pomanjkljivosti. Nimamo strate{kega plana.

Sploh se ne zavedamo tega, da je to industrija prilo`nosti. Omejene dav~ne olaj{ave, ki

jih sploh ni. Mi se bojimo tujcev kot hudi~ kri`a, ~eprav so zelo sposobni in tako naprej.

Olaj{av nimamo, tujih investitorjev notri ne spustimo - kaj lahko naredimo?
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Slovenija nedvomno spada med tiste redke dr`ave na svetu, ki samostojno razvijajo in

tudi uspe{no tr`ijo proizvode informacijskih in komunikacijskih tehnologij na svetov-

nem trgu. Kljub temu je za Slovenijo zna~ilna velika heterogenost v razvitosti in stopnji

uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij tako v poslovnem kot v uprav-

nem in zasebnem sektorju. Odtod tudi izjemno velike razlike v pripravljenosti ali morda

nepripravljenosti slovenske dru`be kot celote, da se uspe{no spoprime z izzivi prehoda

iz prete`no industrijske v informacijsko naravnano dru`bo.

Sedaj je `e kristalno jasno da se bo v informacijski dru`bi temeljito spremenil do sedaj

uveljavljeni na~in `ivljenja v vseh segmentih. U~enje, delo, poslovanje in zabavo bomo

organizirali na druga~en na~in. [e tr{a pa je ugotovitev, da informacijske dru`be ne bo

mo~ graditi samo z ekstrapolacijo preteklosti. Vendar sedanji trenutek hkrati predstavlja

edinstveno prilo`nost za Slovenijo, da se uvrsti v krog najbolj razvitih dr`av. Cilj je do-

segljiv, treba je le vle~i prave poteze brez ve~jih napak in pravo~asno. ^as je v tej igri

klju~na postavka.

V tej doslej najve~ji in vse obsegajo~i transformaciji na~ina delovanja dru`be in gos-

podarstva je vloga, ki jo mora opraviti dr`ava, nadvse pomembna. Ne gre zato, da bi

dr`ava sprejemala poslovne odlo~itve v gospodarstvu in odrejala, kako naj se razvija

dru`ba. Osnovna naloga dr`ave v tem svetovnem procesu je predvsem zagotavljanje

okolja, ki stimulativno vpliva na ~im hitrej{i in urejen prehod v informacijsko naravnano

dru`bo.

Dr`ava bi se morala intenzivno vendar diskretno vklju~iti v naslednje spodbujevalne

aktivnosti:

• na~rtno osve{~anje in preverjanje osve{~enosti vseh delov gospodarstva in dru`be;

priprava in financiranje vzor~nih demonstracijskih projektov;

• spodbujanje uporabe informacijskih tehnologij in elektronskega na~ina poslovanja

pri razvoju, proizvodnji in tr`enju produktov vseh, predvsem pa tistih bran`, ki imajo

potencial za uspe{nost na svetovnem trgu; spodbujanje povezovanja sorodnih podje-

tij za ~imprej{nje doseganje kriti~ne mase skupne informacijske infrastrukture;

• spodbujanje investiranja v informacijske in komunikacijske infrastrukture z ugodnimi

finan~nimi aran`maji;

• spodbujanje postavljanja najsodobnej{ih programov za vzgojo strokovnjakov iz po-

dro~ja informacijskih in komunikacijskih tehnologij; sofinanciranje za~etnega izo-

bra`evanja ob zaposlitvi; sofinanciranje {olanja na vrhunskih ustanovah v tujini;

• omogoeanje ustanavljanja industrijskih con z odli~no informacijsko infrastrukturo za

elektronsko poslovanje v globalnih razmerah in dodatnimi olaj{avami;

• poenostavitev postopkov za zaposlovanje tujih strokovnjakov iz podro~ja informacij-

skih in komunikacijskih tehnologij, vsaj kot srednjero~na re{itev;
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• spodbujanje doma~e industrije iz podro~ja informacijskih in komunikacijskih tehno-

logij; stimuliranje zdru`evanja slovenskih potencialov za integriran nastop na svetov-

nem trgu;

• spodbujanje aktivne vloge slovenske diplomacije pri uveljavljanju slovenske industri-

je na svetovnih trgih, {e posebej slovenske komunikacijske in informacijske industri-

je;

• spodbujanje ustanavljanja tako imenovanih portalskih podjetij kot manjkajo~ega ~le-

na med ponudniki informacijskih vsebin (eksponencialna rast) in uporabniki teh in-

formacij;

• spodbujanje komunikacijsko informacijske vloge Slovenije v jugovzhodni iniciativi

• informatizacija dr`avne uprave in poenostavitev dostopa dr`avljanov do relevantnih

podatkov in storitev za njihovo u~inkovito delovanje v gospodarstvu in dru`bi.

Informacijska in telekomunikacijska tehnologija oziroma tehnologije niso same sebi

namen, ampak so v bistvu doslej najbolj{e orodje, ki si ga je izmislil ~lovek, za sprostitev

in uveljavitev tako reko~ celotnega kreativnega potenciala ~love{tva, ~e se bomo tega

prav lotili.
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dru`bo Vloga znanstveno raziskovalne dejavnosti
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Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje. Jaz bom povedal nekaj misli, ki

zadevajo vlogo znanstveno raziskovalne dejavnosti pri prehodu v informacijsko

dru`bo, zlasti v lu~i tega kompleksnega pojma, ki pomeni in zbli`evanje digitalnih teh-

nologij, hkrati pa je to tudi kompleksen, kako bi rekel, dru`beni koncept. Zgledov ima-

mo veliko. Kot vidite se je Evropska unija zelo resno lotila tega fenomena informacijske

dru`be. O teh dokumentih smo sli{ali `e ve~krat. Ta zadnji je `e prej v enemu od mojih

sogovornikov prispevku omenjen kot e-Europe tako imenovana Prodijeva pobuda rav-

no od tega tedna, zelo sve`a zadeva. Samo na eni prosojnici sem videl omenjeno modro

knjigo. To je na{ izdelek. Nastal tukaj v Sloveniji. Ne, ne smemo se ga sramovati. Je edini

izdelek, ki ga trenutno imamo.

Najprej bom nekaj spregovoril o problemih na podro~ju raziskovalnega dela in teh-

nolo{kega razvoja. Omenil bi premajhen dele` aplikativnih raziskav. Namre~ veste in-

formacijska dru`ba je `e zelo mo~no tukaj. A veste. To se pravi, gre za aplikacije, gre za

direkten prenos v re{itve. Pod 10 odstotkov je ta dele`. Potem necenjeno je delo na apli-

kativnih raziskavah. Skratka in univerzitetni u~itelji in raziskovalci in znanstveniki so

manj motivirani zaradi specifi~nega na~ina ocenjevanja dela teh ljudi. Zaradi tega ima-

mo tudi relativno majhen dele` raziskovalcev, tako iz univerze kot tudi iz raziskovalnih

institutov, ki bi se ukvarjalo z aplikativnimi raziskavami in razvojem.

Naprej, premajhen dele` za informacijsko komunikacijske tehnologije v nacionalnem

raziskovalnem programu. Sicer podatkov sve`ih ni, ampak ocenjujemo nekako, da je

manj kot 5 odstotkov.

Vemo, da je v petem raziskovalnem okvirnem programu Evropske unije ta odstotek

ve~ kot 30, okoli 40 odstotkov. Sli{ali smo `e - bilo je v medijih - o world competitiors

yearbook, to je letno poro~ilo o svetovni konkuren~nosti od uglednega {vicarskega in-

stituta IMD. Slovenija je tam na repu dr`av po sodelovanju univerz gospodarstev.

Ta teden naj bi obravnavali, nimam pa informacije, ~e so vladni srednjero~ni program

tehnolo{kega razvoja do leta 2003. Postavil sem vpra{aj na dolo~ena izhodi{~a. Tudi da-
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nes smo nekaj sli{ali. Od predstavnika ministrstva za znanost in tehnologijo so zelo obe-

tavna. Zanima nas, kak{na bo operacionalziacija.

No, ~e nekaj re~em {e o prehodu informacijsko dru`bo. Prvo izhodi{~e mora biti, da

je to konsistentna dru`ba. Skladnost vseh dejavnikov, vseh igralcev in dr`ave, in gospo-

darstva, in civilne dru`be. In ne morete razviti en posami~en segment, ~e so ostali v po-

polnem neravnote`ju. Skratka, gre za {ir{i dru`beni projekt, ne samo za tehnolo{ki

vidik.

Naprej. Sodelovanje je nujno. Prej sem `e omenil problem prehoda od univerz do so-

delovanja z gospodarskimi organizacijami, institucijami dr`avne uprave. Horizontalno

sodelovanje je nujno med fakultetami, med univerzami, med raziskovalnimi institucija-

mi. Kaj naj bi bilo predmet tega sodelovanja, predvsem izobra`evanja - o tem smo veli-

ko sli{ali. Neposreden prenos znanja, ne samo novih tehnologijah, ampak tudi o meto-

dologijah razvoja in projektnega dela. Poudarek na aplikativnih raziskavah, razli~ne

strate{ke {tudije, predvsem pa - rad bi poudaril zadnjo to~ko - spremljanje uresni~eva-

nja cilja od raziskav do izdelkov. Ne pustiti, da ostane na nivoju raziskave, potem pa

prepustiti neposrednim izvajalcem. Primer uspe{nega sodelovanja, sodelujeta dve uni-

verzi, obe, ki jih imamo, in ljubljanska in mariborska, fakultete FRI, to se pravi za ra~u-

nalni{tvo, informatiko, mariborska FERI, delno tudi fakulteta za organizacijske vede, z

dr`avno upravo pri pomembnih projektih, o katerih je danes govoril gospod Sili~, stra-

tegije za razvoj informacijske infrastrukture in strategije za razvoj informacijskih siste-

mov, uvajanje sodobnih metodologij, nujno potrebne za organiziran razvoj na tem po-

dro~ju, sistem kakovosti, sodobne tehnologije prenosa - o tem smo `e govoril. In pa

spremljamo ta razvoj. [e en primer, s Telekomom Slovenije.
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O pomenu informacij se ne spra{ujemo, poznamo ga. Ker poznamo njihov u~inek, se

pa zmeraj pogosteje spra{ujemo, kako jih narediti dostopne za vse, pri ~emer nas vzne-

mirja tako njihova fizi~na kot intelektualna dostopnost. [e ve~! Sku{amo odkriti tudi

elemente za njihovo ovrednotenje in najti re{itve za njihovo najprimernej{o uporabo,

predstavitev. Ko posameznik ali skupina i{~e odgovor na taka in podobna vpra{anja,

najde re{itev v pojmu splo{na knji`nica.

1. Kaj je splo{na knji`nica?

Javni zavod, ki omogo~a splo{no dostopnost informacij in knji`ni~nega gradiva,

svobodo njegove izbire in uporabe.

Vezni ~len med izdelovalci (posredniki) knji`ni~nega gradiva in informacij ter upo-

rabniki informacij.

2. Kaj dela ?

Pridobiva informacije iz lokalne skupnosti, o lokalni skupnosti in vse, ki so v pomo~

lokalni skupnosti.

Organizira knji`ni~no gradivo, informacije in storitve v skladu s potrebami okolja.

Hrani v~eraj za danes z dobrim u~inkom za jutri.

Posreduje vsakemu v skladu z njegovimi `eljami, potrebami in mo`nostmi.

3. Kako deluje?

Sistem mre`e: Ena knji`nica ni nobena, je le vhod v drugo knji`nico. Je temeljni del

knji`ni~nega informacijskega sistema, ki z upo{tevanjem mednarodnih priporo~il uve-

ljavlja dostopnost informacij brez meja.
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Znanje, sposobnosti in spretnosti: Vsako vpra{anje dobi odgovor.

Prijaznost: Vsakemu obisku sledi naslednji.

4. Zakaj naj bi jo uporabljali?

Dostop do identificirane informacije v natan~ni obliki in ob pravem ~asu.

Danes `e 299 izposojevali{~, vhodov v svet informacij.

Knji`ni~arji, strokovnjaki za pridobivanje, organizacijo in predstavitev informacij.

Pomo~ pri izbiri, vrednotenju in uporabi informacij.

Svetovanje pri pridobivanju, izboru in uporabi informacij.

Prostor za uporabo informacij.

Tehni~na, ra~unalni{ka in komunikacijska oprema za pridobivanje in uporabo

informacij.

U~enje informacijske pismenosti.

Ustvarjanje.

Dru`enje.

Predstavljanje ustvarjalnosti.

Sprostitev.
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Torej, pri zdru`enju za in`eniring pri gospodarski zbornici Slovenije si {e kako `elimo

hitrega postindustrijskega informacijskega razvoja gospodarstva v Sloveniji in to vidimo

v skupnem sodelovanju javnega in privatnega sektorja. Smatramo, da je potrebno imeti

dr`avni dogovor o razvoju odprtega omre`ja in sodobnih instalacij v zgradbah. Dolo~i-

tev tehni~nih zahtev za javna naro~ila, za razvoj odprtega omre`ja, ki omogo~a daljin-

sko vodenje procesov in racionalno gradnjo kompatibilnih sistemov. Odgovorno trdim,

da ta trenutek javna naro~ila, ki jih dr`ava pa~ ima za gradnjo objektov, imajo relativno

tehnolo{ko zastarelo instalacijsko infrastrukturo. Razvoj konkuren~ne sposobnosti sve-

tovalnih in izvedbenih podjetij za gradnjo internetnega omre`ja Slovenije, sodobni in-

formacijska infrastruktura in uvajanje novih informacijskih storitev. To je sigurno tudi

eden izmed na{ih ciljev.

Smatramo, da bi dr`ava lahko, da pomagala pri hitrem povezovanju, strate{kem po-

vezovanju na{ih slovenskih podjetij z multinacionalkami. Eden izmed na{ih ciljev, se-

veda v zdru`enju za in`eniring in podjetji, ki se pa~ ukvarjamo s tehnologijami je vstop v

projekte pri obnovi Balkana. @e samo za slednje bi se seveda znotraj gospodarstva mo-

rali ustrezno organizirati, tukaj pogre{am organiziranje konzorcija v podjetjih za sveto-

valna in izvedbene in`eniringe, da bi lahko presegli kriti~no velikost zato, da bi bili spo-

sobni delati na mednarodnem tr`enju. Tukaj lahko tudi iz svojih izku{enj, iz podjetja, ki

ga vodim, povem, ker precej delamo v Bosni in Makedoniji, tukaj je {e kako potrebno

sodelovanje slovenskih podjetij. Mi se dostikrat pojavljamo kot podkooperanti, kot po-

dizvajalci nem{kih, italijanskih in ostalih podjetij, slovenskih podjetij na tistih tr`i{~ih ni

dovolj in seveda na tem mestu {e toliko bolj podpiram to, kar je danes gospod Faleskini

povedal, tukaj moramo samo sodelovati.

Glede usposabljanja podjetij verjetno ni potrebno govoriti, {e kako se moramo uspo-

sabljati, kot tisti, ki svetujejo, kot tisti, ki smo izvajalci. Pri tem moramo povedati, da je

Slovenija dosti uspe{na pri organiziranju raznih kongresov, mislim pa, da nas pa zmanj-
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ka, ko gre za to, kako izobra`evati konkretne izvajalce, konkretna podjetja in to po-

dro~je moramo {e zapolniti.

Vloga dr`ave seveda je pri vsem tem {e kako pomembna in eno izmed tistih podro~ij,

kjer dr`ava lahko in mora pomagati podjetjem je na~in, kako lahko na{a podjetja pride-

jo na liste za izvajanje javnih naro~il na evropskem tr`i{~u.

Pri razvoju tako imenovane IT podjetni{tva oziroma informacijsko telekomunikacij-

ske tehnologije je {e kako pomembna vloga obrtne zbornice in gospodarske zbornice

Slovenije. Mi moramo, to, kar smo `e prej ugotavljali, {e kako izobra`evati na{a podjetja

in to smatramo, da sta ti dve instituciji v prvi vrsti poklicani in odgovorni za to, da bomo

lahko podjetja pa~ imela drug tehnolo{ki nivo operativne sposobnosti.

Dr`ava pri tem seveda lahko vodi statistiko, daje stalne vzpodbude in spremlja razvoj

IT tehnologij oziroma izvedbe projektov in to od dr`ave seveda tudi pri~akujemo. Zato,

da bi lahko na koncu in to bi posebej rad poudaril, v zdru`enju za in`eniring ne vidimo

samo Interneta, posebej bi rad opozoril na tretji krog, namre~ povezavo Interneta, ne-

kateri to imenujejo Infranet, skratka omre`je, v katerem imamo tudi avtomatizirane do-

move in to avtomatizirano industrijo, transport in vse ostal. Namre~ `elim in predstav-

ljam si `iveti in gledati na Internet in gledati video v domu, kjer seveda lahko tudi oprav-

ljam primatizacijo, kjer je vklju~eno daljinsko upravljanje, tako polnjenje hladilnika in

seveda daljinsko vodenje doma in za vse to potrebujemo ustrezne tako imenovane inte-

ligentne instalacije objektov, to je pa tisto, kar pri zdru`enju in`eniring posku{amo po-

sebej popularizirati. Hvala.
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Hvala lepa. No, kot veste, bom jaz govoril o eni rahlo druga~ni tematiki kot ve~ina lju-

di, namre~ vpra{anje slovenskega jezika v informacijski dru`bi. Po enih ocenah iz leta

1999 imamo zdaj na spletu okoli 15 terabait mre`nih strani in od tega je 6 terabaitov be-

sedil, se pravi pribli`no polovica, malo manj kot polovica vseh stvari, ki jih na mre`i naj-

demo so besedila in sem prepri~an, da tudi vsi ostali veste, da ve~ina podatkov, ki se

pravzaprav pretaka po mre`i, ki jih dobivamo itn., so besedila, tako da jaz bi rekel, da je

ena od pomembnih zna~ilnosti informacijske dru`be je to~no to, da se obdelava, da se

izmenjuje in pa obdeluje predvsem jezikovne podatke, poleg recimo {tevilk, kot smo

sli{ali in druge stvari.

No, in sedaj, jasno, v Sloveniji govorimo slovenski jezik in se verjetno precej tudi v

njem sporazumevamo, in slej ko prej bodo tudi multinacionalke pomislile na sloven{~i-

no, kot na primer `e vidimo v windows operacijskem sistemu po Sloveniji, za ogromno

stvari bomo pa verjetno morali pravzaprav to narediti sami v Sloveniji, in temu je neka-

ko posve~ena tale predstavitev.

Podro~ju se nekako zadnje ~ase {e na jezikovne tehnologije, pred tem smo rekli

ra~unalni{ko jezikoslovje, gre pribli`no za isto stvar, samo da je sedaj stvar postala

komercialno uspe{na, pa tudi `e bolj aplikativna in nekako glavne stvari, ki se doga-

jajo na tem podro~ju, so na primer iskanje informacij, besedilnih, seveda, strojno

prevajanje in pa predvsem stojno podprto prevajanje postaja izredno aktualna tema

in pravzaprav tudi velik vir denarja oziroma po drugi strani precej denarja lahko pri-

hrani pri prevajanju. Avtomatska sinteza in analiza govora, potem pravopisje, ki bi

rekel, da je precej va`na stvar, to se pravi, da ljudje imajo kje najti nove termine, ki se

pojavljajo na primer v ekonomiji, v ra~unalni{tvu, v pridru`evanju Evropski zvezi in

tako dalje. In pa razno razne ra~unalni{ke podpore avtorjem besedil. To se pravi, da

nekako jezikovne tehnologije pomagajo tako in druga~e pri obdelavi jezikovnih po-

datkov, na nek na~in nam dajejo dosti novih mo`nosti, kaj delati z jezikom, pa tudi

re{ujejo probleme, ki se pojavljajo z uvajanjem ra~unalnikov za jezik - vsak, ki mu je
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ra~unalnik `e kdo naredil, procent iz ~-ja v njegovem imenu, po moje ve, o ~em govo-

rim.

No, kako je v Evropi s tem podro~jem. Izgleda, da imamo pravzaprav vsi predavatelji

danes primerjavo, kako je v Evropi krasno in kako je pri nas grozno. No, tu je stanje po-

dobno. V okviru ~etrtega programa Evropske unije, “Port framer”, kjer je bilo ve~ kot 40

projektov s podro~ja jezikovnih tehnologij, bilo je pa tudi specifi~nih razpisov s tega po-

dro~ja, v letu 1999 sem pre{tel, je bilo pribli`no 60, malo ve~ kot 50 raznih konferenc,

delavnic, poletnih {ol in tako naprej, vse povezane na to podro~je. Pa imamo univerzi-

tetne programe na ve~ kot 30 univerzah v Evropi, in to ne samo na primer v Angliji, am-

pak najdemo jih tudi na ^e{kem, Mad`arskem, v Estoniji in tako naprej. Pa ve~ in ve~

novih podjetij se ustanavlja, bodisi majhnih bodisi pravzaprav filijal multinacionalk, kot

je na primer Xerox, Sharp, Cannon in tako naprej, odpirajo v Evropi svoja podjetja.

V Sloveniji, sploh no~em re~i, da se ni~ ne dogaja pri nas. Obstaja nekaj manj{ih razi-

skovalnih skupin, predvsem imamo na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, potem v

Mariboru tudi na fakulteti za elektrotehniko in ra~unalni{tvo. No, tudi na filozofski fa-

kulteti zadnje ~ase, zanimivo, se pojavljajo raziskovalne skupine. Na fakulteti za ra~u-

nalni{tvo ni ni~esar oziroma nikogar, ki bi se ukvarjal z jezikovnimi tehnologijami. Ima-

mo eno podjetje v Sloveniji, Amebis, ki se prav eksplicitno ukvarja s temi stvarmi, se

pravi, eno samo. No, potem imamo tudi slovensko dru{tvo za jezikovno tehnologijo, ki

sedaj nekako obstaja eno leto in tam se tudi stvari za~enjajo dogajati, na primer, organi-

zacija konferenc, ki jih imamo, recimo, letos tri. To se pravi, nekaj se dogaja sicer tukaj,

ampak ni pa jezikovnih tehnologij, kot na primer podro~je, pravzaprav v Sloveniji tega

nimamo, no, tu smo dejansko na repu Evrope.
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Do sedaj je bilo precej povedanega in moram priznati, da me veseli, da je prakti~no

vse vklju~eno v Modro knjigo, katero je pred dvema tednoma po pribli`no dvoletnih

aktivnostih izdalo Slovensko dru{tvo informatika. Seveda to ni naklju~je ampak pred-

vsem posledica dejstva, da je bilo delo kvalitetno opravljeno ter da je pri njem na tak ali

druga~en na~in bila vklju~ena {iroka mno`ica. V veliki ve~ini tudi obrazi, ki jih vidim tu-

kaj pred sabo, v glavnem informatiki, ali iz businessa ali iz dr`avne uprave, pa~ univer-

ze in tako dalje.

Dejstvo je, da politikov do sedaj nismo ne vem koliko vklju~evali, ker pa~ politika ni

kazala posebnega interesa. Res pa je tudi, da se moramo zavedati {e ene stvari, na kate-

ro Modra knjiga opozarja: da pravih podjetij za informatiko oziroma na podro~ju infor-

matike v Sloveniji niti ni toliko. Pravzaprav smo tudi danes tukaj v manj{ini. V prvi polo-

vici smo sli{ali samo enega predstavnika globalnega podjetja na tem podro~ju v Slove-

niji. Seveda v takem okolju potem ne moremo govoriti o informacijski dru`bi, ker manj-

ka tisto osnovno gibalo, manjkajo podjetniki, ki `elijo, da se informacijska dru`ba

razvije, podjetniki, ki imajo poslovni interes, da pritiskajo na {ir{o javnost, na politiko in

odpirajo prostor za svoje ideje.

Informacijske dru`be tako {e vedno ne sprejemamo kot poslovno prilo`nost temve~

predvsem kot pri~akovano rast standarda. In to so moji prehodniki v svojih nastopih na

tak ali druga~en na~in tudi zahtevali: vi{jo hitrost na komunikacijskih vodih, enostaven

dostop do interneta, zahtevamo elektronsko trgovanje. Zahtevamo, zato ker to potre-

bujemo! Seveda pa se moramo zavedati, da je struktura, ki tukaj sedi, dale~ nad pov-

pre~jem Slovenije.

Mislim, da je povpre~na izobrazba tukaj prisotnih vsaj vi{ja {ola, ~e ne visoka. V resni-

ci pa je v Sloveniji povpre~na izobrazba nekoliko ve~ kot osnovna {ola. Jaz mislim, a se

moramo zavedati tega, da pa~ ve~ina zaposlenih naprimer v Muri, o internetu niti sanja

ne. Seveda s povpre~no osnovno{olsko izobra`enim kadrom, ne moremo v informacij-

sko dru`bo.
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Drugo podro~je, na katerega opozarja Modra knjiga, je na{ povpre~ni standard, ki iz-

haja iz povpre~ne izborazbe. Povpre~na dru`ina v Sloveniji zaslu`i pribli`no 10 do 12 ti-

so~ dolarjev letno. Za primerjavo: povpre~na slovenska dru`ina v Ohio, ZDA, kjer `ivi

100 tiso~ Slovencev. Tam zaslu`ijo povpre~no na dru`ino 37 tiso~ dolarjev. V povpre~ju

imajo tudi prakti~no vi{je{olsko izobrazbo in vsi uporabljajo internet. Kar pomeni, da je

res, da je pa~ informacijska dru`ba odvisna tudi od okolja. In za na{e okolje bomo mo-

rali poskrbeti sami.

Kakorkoli, eno je res. Tam okrog leta 2020 ali leta 2030 bomo tudi v Sloveniji vsi imeli

internet, tudi na{i mediji bodo skonvergirali, gledali bomo filme preko interneta, po-

slu{ali glasbo itd. Tako kot danes telefoniramo. To je pa~ neizbe`na stvar in ~aka tudi

nas.

Vpra{anje, kaj bomo mi po~eli na tem mediju, ali lahko kaj ponudimo, je `e bilo po-

stavljeno. Odgovora ni bilo in dejstvo je, da danes teh ponudnikov pri nas ni. Danes je

na seznamu samo {e en predstavnik podjetja, ki se ukvarja z multimedijsko tehnologijo,

to je predstavnik podjetja Arxel Tribe. Torej, multimedijske industrije zabave v Sloveniji

ni. Slovenija tudi zdravstva in izobra`evanja ne jemlje ravno kot kategorije s katerimi se

da slu`iti, ampak sta to {e vedno socialni podro~ji pod okriljem dr`ave. Vendar se v tuji-

ni na internetu ravno na teh dveh podro~jih slu`i. Seveda je za to spet potrebna izobraz-

ba.

Vsi tu pristoni smo do danes naredili vse, kar smo znali in zmogli. Vsak na svojem po-

dro~ju. V Slovenskem dru{tvu Informatika smo pripravili Modro knjigo, ki je bila `e

dvakrat omenjena in jo imate zdaj tu pred seboj. Modra knjiga predstavlja tisto strategi-

jo, za vse nas sprejemljivo in uresni~ljivo, katero danes vsi skupaj i{~emo.
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Dober ve~er, dame in gospodje. Jaz sem pripravil to bolj za politike kot za strokovnja-

ke, zato ne glejte tisto preve~ strokovno plat.

^e informatiko pogledamo, ta informatika je zelo stara, pravzaprav danes jo razume-

mo kot zdru`bo komunikacijskih sistemov, orodja informacijskih sistemov in informa-

cijah. ^e komunikacijske sisteme pogledamo, imamo danes pri nas kaj? Digitalna tele-

fonska omre`ja, digitalna ra~unalni{ka omre`ja, povezave prek satelitov - pri nas {e bolj

malo - in pa celi~no telefonijo. Vse to so izsledki tistih prizadevanj, ki so vodili k super

ra~unalniku, ~e se spomnite nazaj, kaj se je na tem pravzaprav dogajalo. Da se vsak dan

novo razvija, je recimo to, da bomo ~ez dobro leto imeli komunikacijsko hitrost do 6

giga bajtov na sekundo preko elektronskih vlaken, kar je 35 milijonkrat hitreje, kot

zmore dana{nji telefaks. Novi ra~unalniki se vsako leto, torej podvojijo svojo mo~. Tista

orodja, ki so v informacijskih sistemih danes poznana ali pa z njimi delamo, so recimo

SAP, BAN, torej poslovodni paketi. Da ne govorim o tistih, ki jaz z njimi delam, torej

orodja, ki so pomembna za proizvodnjo, za na~rtovanje naprav in sistemov itn. Ker bi

imel premalo ~asa, da bi vse to lahko naredil. Vsa ta orodja se mno`ijo, posodabljajo in

se tudi uporabljajo.

^e bi danes pogledali, recimo brez poslovodnega sistema, se ~udim, kako na{a vlada

shaja. Namre~, vodenja podjetja, vladnih slu`b, dr`avne uprave, torej brez takih orodij,

recimo kot so poslovodni sistemi, pravzaprav ne moremo po~enjati. Tak poslovodni si-

stem stane pribli`no en milijon mark, ~e vra~unamo tudi stro{ke {olanja, ki traja pet let.

Po petih letih ga lahko zavr`emo, ker je zastarel.

^e pogledamo kaj je z informacijami. Informacija - ~e mi informacijo poveste, ~ez

ta most, ~e se bo{ peljal, se bo{ prevrnil, ker se bo podrl. Na koncu mosta je zame

prepozna informacija. Ima torej, ne samo informacijski zna~aj, ima ~asovni in kra-

jevni zna~aj. Zato pri vsem tem lahko pri~akujemo od velikih, obupno te`njo po mo-

nopolu informacijskih sistemov. Seveda, to je tisti veliki, so tisti, ki imajo denar in

oblast.
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^e pogledamo kak{ne so lahko informacije, so te lahko zanesljive, meni koristne,

vam ne{kodljive, lahko so zavajajo~e, recimo neto~ne, zaradi malo torej, po pomoti ali

pa namerno, lahko so nepopolne, pogosto zaradi povr{nosti, lahko so izmi{ljene z na-

menom zavajanja, da ne govorim o zlonamernih, ~e berete dana{nje ~asopise in glejte

televizijo. Iz tega lahko ugotovimo, da bo informacija, informatika zelo podvr`ena zlo-

rabam. Ta zloraba bo lahko, predvsem predvideva popoln nadzor nad ~lovekom. No-

bene intimnosti, tudi v va{i sobi ne, ~e poznamo dana{nje sisteme, kaj lahko po~enjajo.

Da bo popoln nadzor nad dru`bo, nam je pa `e danes jasno, ~e bolj pogledamo okoli

medijev.

Kak{na naj bo zakonska regulativa? Zakonska regulativa naj bo demonopolizacijska,

tako kot smo danes `e nekajkrat sli{ali. Torej, nad komunikacijskimi sistemi, nad infor-

macijskimi orodji, kot sem jih omenil, in nad odprtostjo korektnih informacij. Prav tako

mora predvidevati za sankcije za nekorektne informacije. Tukaj je najpomembnej{i ta

del - zagotoviti moramo, da bo taka zakonska regulativa tudi izvajanja - oprostite mi

imamo danes ogromno zakonov po evropskih standardih in jih ne izvajamo, ali zato,

ker jih ne znamo ali pa ker jih no~emo.

Kak{na je vloga dr`ave v tem razvoju? S svojim najve~jim podjetjem v dr`avi sploh, z

dr`avnim prora~unom mora podpreti to na{o informatiko in njen razvoj. ^e pogledamo

kaj je potrebno narediti. Poglejte. V svetu vam dajejo podjetja zastonj orodja, zato da na

{olah to po~nete. Pri nas, se je en gospod prej hvalil, 120 000 licenc pri ra~unalni{kem

vpismenovanjem je ministrstvo za {olstvo - in kako se `e imenuje - {port, je kupilo in

dalo {olam. Oprostite, to je, jaz se s tem ne bi hvalil. Poglejmo kaj je treba narediti. Dr`a-

va mora imeti v svojih klavzulah za inozemske prodajalce, ~e bo{ prodajal pri nas,

dodatne pogodbe.
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Dr. JOZSEF GYÖRKÖS

Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji
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Hvala prof. Bevk. Spo{tovane gospe in gospodje! V bistvu naslov ni isti, ampak sem

preprosto pozabil na naslov. Takole. Sam nastop sem naravnal bolj kot izhodi{~e za di-

skusijo in sicer sem pri~akoval, da bo avditorij malce druga~en, tako kot tudi drugi kole-

gi in kolegice. No, ampak upam, da nas spremljajo preko elektronskih medijev in jih

lepo pozdravljam.

Torej, izhodi{~na gradiva; vemo, da so pripravljena, danes smo sli{ali marsikaj o njih

in vemo, da obstajajo temeljni dokumenti, modra knjiga je nekako nastala kot pobuda

civilne dru`be v Sloveniji. In ne smemo pozabiti na desni spodnji kot, kjer pa le moramo

priznati, da tudi izobra`evalni sistem `e po~ne marsikaj v tej smeri. In tudi strokovna

javnost postaja vedno bolj zave{~ena, da dajo koference in informacijski sistemi tudi en

prispevek k temu. Torej poudarek je v tem namre~, ozave{~anje in soo~enje z informa-

cijsko dru`bo. To sta pomembni izhodi{~i, ki ju vidim v tem primeru.

No, v svojem nastopu bi pa `elel predvsem poudariti razmerje vsebine in tehnologije.

Na za~etku smo sli{ali `e nekajkrat omenjen problem vsebine, dr. Be{tler je tudi tole iz-

postavil in v teh projektih, ki jih izvajamo nekako v okviru in{tituta za informatiko na

na{i univerzi in fakulteti, sodelujemo seveda tudi z drugimi sferami zgolj za generi~nimi

informatiki. In tam se sre~ujemo s tem problemom. Torej elektronsko poslovanje, kot je

zapisano na prosojnici, pomeni vedno poseg tudi v vsebino, torej v samo poslovanje v

naj{ir{em smislu in zahteva na nek na~in tudi prenovitev in spremembo procesov, naj si

gre za industrijske ali pa za ~isto upravne postopke.

Druga stvar, ki se tukaj pojavlja, mnogokrat je ta, da tehnologijo samo potisnemo v~a-

sih v ozadne in postaja neka samo po sebi umevna komponenta oziroma substanca v

ozadnu. S tem se vsekakor, sploh tisti, ki prihajamo s tehni{kih fakultet, ne bi smeli spri-

jazniti, kajti zavedati se moramo, da tehnologija hkrati vsekakor ponuja mo`nosti, torej

novi na~ini dostopa na tr`i{~e, zni`anje stro{kov in podobno, vendar pa tudi lahko - tu

poudarjam lahko - omejuje, in sicer najbolj z izzivi varnega in zanesljivega komunicira-

nja in poslovanja.

Zaklju~ek te prosojnice, ki jo imamo pred sabo, je predvsem ta, da se je treba zavedati

povezanosti vsebine in tehnologije in s tem tudi `e nekako vodim debato v smer multi-

disciplinarnosti, ki jo moramo zagotavljati. Namre~, morda se vsi kolegi ne bi strinjali z

mano, ampak poudarjam, da tehnologija lahko vpliva na dojemanje vsebine, to je na

samo percepcijo, ker ta percepcija je lahko stimulativna, lahko je manipulativna, lahko

pa je tudi tak{na, da demotivira uporabnika oziroma tistega, ki bi naj kreativno uporab-

ljal tehnologijo.

Tako tehnologija v informacijski dru`bi hkrati tudi lahko prepri~uje, prav s tem, kar

sem prej navajal. Namre~, ti novi na~ini posredovanja informacij nudijo povezano po-

sredovanje informacij z razli~nimi ravnmi abstrakcije. Ali se vpra{amo kdaj, kdo gre
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samo do prvega nivoja kazala, kdo prebere vsebino do konca, ali pristopamo k branju

deduktivno ali induktivno, kak{na je mo~ povezav, avdio vizualna gradiva so vedno

bolj pomembna. No, in pri vseh teh pridobitvah se moramo spra{evati o zanesljivosti in

verodostojnosti ponujenih informacij. Torej, pri tiskanih gradivih ni dvoma o tem, neka-

ko se zana{amo na zalo`nika, zana{amo se na recenzente, urednike, pri elektronskem

poslovanju in posredovanju informacij pa je ta problem mnogo bolj odprt.

Zaklju~il bi z nekaj namigi za dopolnitev teh vrzeli, ki sem jih navajal, seveda v omeje-

nem spektru izobra`evanja, raziskovanja in razvoja.

Ozave{~anje je seveda prvi korak za {ir{o javnost in {e enkrat bi nekako promotivno

imenoval to modro knjigo, Slovenija kot informacijska dru`ba, ki naj slu`i vsem trem

sferam, ki so navedene na desni strani zgoraj. Pri tem pa bi rad poudaril {e to, da bi izo-

bra`evanje, raziskovanje in razvoj ne gledali skozi tole optiko, ki govori o negovanju in

razvoju temeljnih znanj, naj bi {olali strokovnjake, ki so pripravljeni za delo v multidisci-

plinarnih skupinah. [e enkrat poudarjam, pove~ali naj bi sodelovanje med dru`boslov-

nimi in tehni~no tehnolo{kimi vedami `e na ravni {tudija, tudi to se trudimo narediti, in

naj bi enakopravno sodelovali pri razno raznih projektih. Hvala lepa.
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Informacijska dru`ba in pristopi k razvoju
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Pozdravljeni! Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo.

Svoj kratek prispevek bi za~ela z ugotovitvijo, da smo v preteklih nekaj urah zelo veli-

ko sli{ali o tem, kaj smo naredili, kaj delamo, kdo kaj dela, kdo kaj prispeva k razvoju in-

formacijske dru`be. Zelo malo pa smo sli{ali o tem, kam `elimo priti, kaj bomo naredili

v bodo~nosti, kak{ni so na{i cilji, kateri model bomo sledili v razvoju informacijske

dru`be, ali bo to model ZDA, Irske in podobno.

Rada bi vas spomnila na nek dogodek. Leta 1994, tako ko je gospod Bangemann, ko-

misar Evropske unije, izdal svoje temeljne dokumente o informacijski dru`bi, je bil po-

vabljen v Slovenijo. Slovenija si `eli na marsikaterem podro~ju biti prva.

Sicer je bil povabljen v relativno ozkem krogu, s strani MZT nas je bilo pribli`no 20 lju-

di na Bledu. Gospod Bangemann je zelo enostavno povedal: mi smo spustili vlak infor-

macijske dru`be, na vas je, ali boste sko~ili na ta vlak ali boste ostali capljati. Od takrat

se pa kaj velikega ni zgodilo na tem podro~ju. [est let je minilo, ko se tu dobimo in se

pogovarjamo o tem, kdo je kaj naredil, ne pogovarjamo se pa o tem, kam `elimo dejan-

sko oditi, kateri so na{i cilji, kaj ho~emo dose~i.

Klju~no je to, da govorimo o tehnologijah, ampak tehnologija informacijske dru`be

predvsem zahteva izjemno aktivne, {olane in razgledane ljudi, strokovnjake vseh strok,

tako dru`boslovce kot in`enirje, ki so izjemno gledali v mednarodne projekte in dogaja-

nja; brez tega ni napredka.

Za Slovenijo, ki je relativno majhna, to pomeni intenzivno povezovanje in sodelova-

nje na vseh podro~jih informacijske dru`be, tako z raziskovalnimi skupinami, tako z

razvojnimi, tako z industrijo, trgovino in vse to, kar dejansko danes gradi informacijsko

dru`bo.

Tehnologija informacijske dru`be je izjemno kompleksna, to niso samo komunikaci-

je, to ni samo izobra`evanje. Zato zahteva predvsem optimalnost naporov in dejanj. To

je zlasti pomembno za dr`avo, kot je Slovenija. Moramo biti optimalni, pri modelih, pri

uporabljanih sistemih, pri infrastrukturi in podobno.
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Kaj je klju~no? Klju~no je to, da ta tehnologija informacijske dru`be predvsem mora

slu`iti gospodarstvu. Na kateri stopnji informacijske dru`be smo, bomo ocenili {ele ta-

krat, ko bomo vedeli, koliko so te tehnologije prispevali k rasti bruto nacionalnega do-

hodka Slovenije. Tako kot je gospod Greenspan povedal, da je ta segment ameri{ke

dru`be prispeval v letu 1999 70 milijard dolarjev. [ele takrat lahko re~emo, kje smo na

tej poti.

To se odra`a na vseh segmentih v Evropi in v ZDA. To govori tudi peti okvirni pro-

gram Evropske unije. Ko ga pa ho~emo izvajati, zlasti tisti, ki smo v ta projekt vklju~eni,

ne znano re{iti osnovnih problemov, kot je na primer vra~ilo davka na dodano vred-

nost, ki ga Evropska unija ne prizna kot stro{ek v te projekte. Zakaj? Zaradi tega, ker je

to denar iz prora~una in je nesmiselno {e enkrat vra~ati nekaj, kar smo dobili od tega

prora~una.

Kaj se dogaja danes v svetu in pri nas? Nikoli ne moremo tako iti nekam dale~ v bo-

do~nost, ne da bi se zavedali sedanjosti. Torej, ne moremo izbirati, re~i, se bomo naslo-

nili na preteklost ali pa gremo direktno naprej. Oboje moramo upo{tevati pri odlo~i-

tvah, kam ho~emo iti in kam ho~emo priti. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo

nekaj planiranja, na~rtov, ne velikih, to niso veliki cilji, cilji so dogovorjeni in dolo~eni.

Dokument, ki ga je pripravil Bangemann, je bil samo strate{ki dokument, ki je vseboval

takoj za tem izvedbene akte, so bile dolo~ene akcije, je bilo re~eno, toliko denarja je

bilo usmerjenega v raziskave in razvoj, toliko denarja bomo namenili majhnim in sred-

nje velikim podjetjem, ki ne morejo si sami privo{~iti visoke tehnologije, toliko denarja

bomo namenili v izobra`evanje. Tega tukaj nimamo.
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Potreba po decentralizaciji slovenske znanosti in
tehnolo{kega razvoja
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Hvala lepa gospod predsednik. Najprej bi povedala, da jaz pravzaprav nisem iste

zgodbe, da nisem informatik specialist, sicer z informacijami poslujem, ker sem jeziko-

slovec in da je moj prispevek res spodbuda za diskusijo. In sicer spodbuda, ki je danes

nisem sli{ala. Ali bomo res govorili o modelih, pristopih, strategiji? Sli{ali smo veliko po-

datkov, kar bom jaz povedala bo verjetno manj pomembno in manj te`ko kot

Namre~, govorila bom o dveh stvareh. Prvi~, kak{ne modele in strategije potrebuje

Slovenija, ali potrebuje kot informacijska dru`ba, da bodo upo{tevani vsi njeni vidiki

razvoja, tudi geografski - in na tem bi se ustavila - in ali potrebuje tako mre`o, ki bo ime-

la vrsto terminalov, ki bodo enosmerno delovali, podajali informacije in informacije

predelovali, ali potrebuje podmre`ja, ki bodo samostojno funkcionirale, ki bodo dvo-

smerno delovale in ustvarjale izvirno informacijo. Rezultat tega je tudi to, da je vsa pa-

met pravzaprav v na{i prestolnici. Danes imamo tukaj 60 govorcev, od tega sem pre{te-

la dva do tri iz Maribora, po enega iz Celja in Velenja, dva iz Primorske. To pomeni, da

res imamo v vse mo`gane v Ljubljani. Ne bi {la skozi ta tekst, ker tekst je predolg. Jaz si

nisem namenila, da bi govorila tej ciljni publiki, hotela sem le poudariti naslednje, in si-

cer, da nastajajo v Sloveniji tudi drugi razvojni poli in se te`ko borijo za svoj obstanek,

tako kot na primer Gorica in Koper, ali se za to poteguje tudi [tajerska in Gorenjska itn.

Torej, morali bomo prebiti ta za~arani krog, da se pa~ samo o enem samem centru vse

dogaja. Torej, prva moja utemeljitev na tej prvi strani je, da uravnove{enost razvoja

dr`ave je pomembna v vseh vidikih, tudi v informacijskih tehnologijah.

Tudi ne bi govorila o tem, ali smo recimo v tem Kopru ali Gorici, ali kakor koli, tudi

taki ljudje, ki kaj znamo storiti, ampak bi povedala na primeru znanstveno raziskoval-

nega sredi{~a s kak{nimi te`avami se lotevamo. Pred petimi leti smo nastali, pet let je

tega, ko je bilo veliko vpra{anje v slovenskem prostoru, ali sploh potrebuje Primorska

institut javni raziskovalni zavod, ki je zunaj Ljubljane. Danes vsi veste, da se pogovarja-

mo o tem, ali sploh potrebuje {e eno univerzo Slovenija in kje naj bi ta univerza bila. To-

rej, na na{em primeru bi vam povedala naslednje, da potrebujemo mre`o, podmre`o,
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lokalno mre`o, ki bo odgovarjala potrebam dr`ave in potrebam tudi mednarodnih po-

vezav. Torej, za nastanek visokega {olstva tukaj ne bi potencirala, ker to ni tema, pa~ pa

o tehnolo{ko sodobni urejeni podmre`ij, ki bi morala regionalno nastati.

Namre~, znanje je tudi informacijska tehnologija, znanje mora nastajati v enakem de-

le`u, za vse dr`avljane mora biti dostopno. To pomeni, da morajo biti te podmre`e ena-

ko funkcionalno u~inkovite kot je temeljna mre`a dr`avne, v smislu dr`ave. Pri nas smo

za~eli iz malega. Imamo Anales, to je zalo`ba, ki je znanstvena publicistika A kategorije

v Sloveniji, nekje na periferiji Slovenije vendar je. In zelo se trudimo - prej se poslu{ala

zelo pozorno strokovnjake s podro~ja knji`ni~arstva - da bi povezali recimo knji`ni~ar-

ske podatke na Primorskem. Zdi se mi, da je ve~ji problem kot centralizacija nekega

znanja v Ljubljani, ki bo imel terminal vsepovsod po Sloveniji, kot povezava na horizon-

talni ravni. Ali bo Primorska povezana med seboj, ali bo [tajerska povezana med seboj,

v tem smislu smo govorili o pristopih oziroma o modelih. Prijavili Phare projekt, za ka-

terega se zelo borimo, kako bi nastalo s pomo~jo mednarodnih sredstev osrednjo infor-

macijsko sredi{~e primorske regije in kdo bi bili uporabniki tega sredi{~a. Tik pred tem

smo, da se vendarle ustanovi tudi v Kopru Euro Info Center. Imeli bomo mre`o Euro

Info Centrov, ki bo deloval od baze podatkov za malo gospodarstvo v Mariboru, Ljub-

ljani in Kopru, vendar vam povem, ta bitka je bila zelo huda in zelo napetka in kon~no

mislim naslednje za zaklju~ek, da vas ne bi pa~ s temi informacijami, ki jih boste lahko

prebrali - mogo~e jih bom {e dopolnila glede na to, kar sem ves dan poslu{ala - mislim

pa naslednje, da iz slovenskega zornega kota je zelo pomembno, kako se bodo prav ob-

mejni prostori znali pravo~asno in ustrezno opremiti, kako se bodo uprli, da bi postali

le tranzmisija tujega znanja. Danes smo sli{ali naprimer o tem, kako pomembeno je di-

gitalna ekonomija.
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Izobra`evanje in informacijska dru`ba
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V svojem prispevku `elim predstaviti izku{nje, relevantne za temo dana{njega posve-

ta, ki sem jih pridobila pri sodelovanju na projektu Phare - Uvajanje {tudija na daljavo. V

projekt, ki je potekal v obdobju 1994-1999, je bilo poleg Slovenije vklju~enih {e enajst

drugih Srednje- in Vzhodnih evropskih dr`av. Koordinator tega programa za Slovenijo

je bila Nacionalna projektna enota za {tudij na daljavo na Ekonomski fakulteti.

V tem prispevku se bom osredoto~ila na tri vpra{anja:

• zakaj informacijska dru`ba potrebuje druga~no izobra`evanje kot je tradicionalno

izobra`evanje;

• kak{no vlogo ima pri tem {tudij na daljavo kot ena izmed alternativnih oblik sodobne-

ga izobra`evanja;

• kak{ne so izku{nje pri uvajanju {tudija na daljavo in drugih sodobnih oblik izobra`e-

vanja v svetu in v Sloveniji.

Zakaj prenova tradicionalnega izobra`evanja. Formalno izobra`evanje na os-

novno{olski, srednje{olski in visoko{olski ravni ne zmore ve~ zadostiti zahtevam, ki jih

postavlja informacijska dru`ba zaradi vrste med seboj prepletenih razlogov: spremenje-

ne demografske strukture, staranja prebivalstva v razvitih dr`avah in podalj{evanja `iv-

ljenjske dobe, dvigovanja starostne meje upokojevanja, zastarevanja znanja, ki ga posa-

meznik prinese iz formalnega izobra`evanja, ki ga je zaklju~il pred enim, dvema ali celo

tremi desetletji; hitrega razvoj informacijske in telekomunikacijske tehnologije in s tem

povezanih novih tehni~nih mo`nosti pridobivanja znanja itd.

Temeljni razlog za prenovo izobra`evanja pa po moji presoji povzema dejstvo, da je

informacijska dru`ba dru`ba znanja. Tiste dr`ave, ki so uspe{nej{e pri pridobivanju in-

formacij in predelavi informacij v znanje, bodo tudi uspe{nej{e na svetovnem trgu Da-

nes smo `e sli{ali konkretne podatke o tem, kako nespodbudna je izobrazbena struktu-

ra celotnega prebivalstva Slovenije v primerjavi z razvitimi dr`avami. Slika o vklju~enost

mladine v izobra`evalni sistem je precej bolj optimisti~na. Vendarle je po mojem mne-

nju osredoto~enost le na dolo~en kontingent prebivalstva (~etudi dolgoro~no najpo-
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membnej{i) v informacijski dru`bi premalo za u~inkovito politiko izobra`evanja. Akcija

RO z opremljanjem osnovnih in srednjih {ol z ra~unalniki je seveda koristna in potreb-

na, ampak nepopolna. Strategija izobra`evanja v Sloveniji potrebuje kvalitativne premi-

ke, kar pomeni, da sega prek meja formalnega izobra`evanja in se nadaljuje v koncept

vse`ivljenjskega izobra`evanja, ki je v informacijski dru`bi zanimiv za delovno aktivno

in tudi neaktivno prebivalstvo.

Kako inovirati izobra`evanje: {tudij na daljavo kot spodbujevalec sprememb

izobra`evanja. [tudij na daljavo najbolj jedrnato predstavimo kot izobra`evalni pro-

ces, v katerem sta u~itelj in u~enec prostorsko lo~ena. Razvojno gledano, je nastal pred-

vsem zaradi tega, da je pove~al dostopnost izobra`evanja (na primer invalidom, prebi-

valcem geografsko oddaljenih obmo~ij, itd.)

S pojavom sodobne informacijske tehnologije je koncept {tudija na daljavo prodrl

tudi v tradicionalno izobra`evanje. Pri~a smo tako imenovani spremembi izobra`eval-

ne paradigme, ki pomeni v kratkem to, da u~itelj ni ve~ izklju~ni monopolist nad zna-

njem, ampak je znanje prisotno v globalnem omre`ju. Razmerja udele`encev izobra`e-

valnega procesa se v teh razmerah dramati~no spreminjajo: u~itelj postaja vse bolj mo-

derator izobra`evalnega procesa in svetovalec u~encem, kako priti do pravih informacij

in kako iz teh informacij kreirati novo znanje, u~enec dobiva prilo`nost aktivnega ude-

le`enca izobra`evalnega procesa. Stapljanje [ND in tradicionalnega izobra`evanja se v

novih tehnolo{kih in dru`benih razmerah manifestira z razli~nimi izvedbenimi ina~ica-

mi novih oblik izobra`evanja, poimenovanih odprto izobra`evanje, fleksibilno izo-

bra`evanje, e-izobra`evanje itd.

[ND in druge oblike sodobnega izobra`evanja v praksi.
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MARKO GROBELNIK

Bolje golob v roki kot na strehi
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Dober dan! Tole sva skupaj pripravila z Mitjo Jermolom iz DZS-ja, ki bo kasneje imel

predstavil. Predstavitev bo malo bolj zabavna, malo bolj provokativna.

Torej, ta star pregovor, “bolje vrabec v roki kot golob na strehi”, v bistvu pri informa-

cijski tehnologiji ta stvar ne velja. Zakaj, ker tega vrabca na strehi v resnici ni. Informacij-

sko tehnologijo se zares lahko gremo ali pa se je ne gremo. Tistega vmes nekako ni do-

sti prostora. Zakaj? Predvsem zaradi tega disproporca med hitrim razvojem tehnologije

in recimo po~asnostjo dr`ave in cele te strukture, ki bedi nad tem. Torej, citiral bi to, kar

Rudi Bric pogosto pravi, da smo premajhni, da bi tekmovali med seboj, ampak da lahko

le sodelujemo. To je zelo res, {e posebej, s kom zares tekmujemo - tekmujemo na vsa-

kem koraku v bistvu s celim svetom. To je tista stara stvar, ali smo prvi na vasi ali zadnji v

mestu. V resnici smo - nimamo mo`nosti biti prvi na vasi ve~ tukaj, no, to je ta zelo po-

membna razlika do drugih zadev.

No, {e ena stvar, ki se stalno pojavlja: kaj ho~emo, ali ho~emo v bistvu uloviti zaosta-

nek, ali ho~emo v prihodnosti nekaj bistvenega narediti. Torej, s tega stali{~a je zelo po-

membno to, da danes za~nemo delati na zadevah, ki bodo aktualne {ele ~ez ~as, in te

zadeve so, samo videti jih je treba. To lovljenje preteklosti nas pa dejansko lahko samo

iz~rpa.

[e en pregovor: “Bolje dr`i ga, kot lovi ga.” Tu zopet obratno velja, v bistvu je bolj po-

membno, da lovimo te tehnologije, kot pa da dr`imo. In {e en malo obrnjen slogan iz

neke Renaultove reklame, “informacijske dru`be ne moremo oblikovati z mehanizmi

neinformacijske dru`be”, in ta miselni preskok je spet zelo pomemben. Dobro, to bom

presko~il.

O nacionalni identiteti v informacijski dru`bi - to je `e Erjavec nekaj predstavitev nazaj

govoril. Mogo~e bi samo dodal to: treba bo definirati to I-javno dobro. Torej, ~e vemo,

da so, ne vem, kandelabri pa ceste in take zadeve, je tudi v informacijski dru`bi neka pa-

ralela tem kandelabrom, in to so, recimo, dobro, SSKJ, slovarji, literatura, vse to, kar

mora biti podlaga tej infrastrukturi. SSKJ, zakaj sem ga omenil - to je primer takega, zelo
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bud`etskega, zadeve, ki je bila financirana iz bud`eta, pa je tako reko~ nedostopna razi-

skovalcem {e vedno, po vseh teh letih.

No, in tudi to, ker smo majhni, sloven{~ina kot jezik ni posebej interesanten jezik za te

multinacionalke, da ga vklju~uje v svoje programe. No, tu bi morala nastopati dr`ava.

Torej, treba je naresti zadeve, kot so sinteza, razpoznavanje govora. To pomeni, da sli{i,

da zna govoriti, da smo prisotni, recimo, v paketih za prevajanje, analize besedil in takih

stvari, ki jih recimo velike firme ne bodo nikoli dale za sloven{~ino.

No, {e izobra`evanje bi dodal. Sam vodim ta tekmovanja ra~unalni{tva na srednje{ol-

skem in {tudentskem nivoju deloma in opa`amo iz leta v leto v bistvu upad tega, torej

predvsem {tevila ljudi in interesa. Zakaj? Razlog so predvsem u~itelji. ^isto preprosto

povedano, vsak, ki danes nekaj zna, ne bo ostal v {oli. In rezultat bo na koncu to, da v

petih, desetih letih bo ta upad kadra za razvoj informacijske tehnologije kar velik. To jaz

danes `e vidim, ostali tega {e ne vidijo, ampak to je dejstvo. Pa tudi odliv kadrov na viso-

ko{olskem nivoju ni prazna fraza, dejansko skoraj na mese~ni bazi kdo na [tefanu odi-

de, prej smo pa mogo~e deset let vlagali v njega.

Nekaj konkretnih predlogov. Ena stvar je, re{iti je treba problem u~iteljev ra~unal-

ni{tva v osnovnih in srednjih {olah, tam se stvari za~nejo. Potem, nujna je prenova post-

diplomskega {tudija informatike. Tu najbolj zaostajamo in to je v bistvu sramota za moj

okus skorajda. Potem, informacijsko raziskovalno sfero je treba postaviti na trdne noge.

To, mislim, da bi zelo pomagalo marsi~emu, ~e bi se to zgodilo. Tehnolo{ki parki bi res

morali biti tehnolo{ki parki, ne to, kar so danes. Nacionalni projekt za I-Slovenijo, ~e

lahko tako imenujem, pa mislim, da to, kar je tudi Bric prej `e govoril, torej ustvariti po-

goje bolj za priliv kadrov kot pa odliv. No, in {e tale slikica za konec, vpra{anje, ali smo

sposobni se organizirati v tole veliko ribo, da bi to malo manj{o pojedli. To je to. Hvala.
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Telekomunikacije in informatika
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Najlep{a hvala, za dano besedo. Prosim, ~e lahko zaprete vrata. Zopet ni tistih, ki naj

bi poslu{ali, katerim je sploh informacijska, torej ta zbor namenjen. Mislim, da na{i po-

slanci se resni~no, kot vlada, obna{ajo zelo neodgovorno in taki so tudi njihovi rezultati

dela.

Mislim, da vsi vemo, da - oprostite, vi ste eden izmed redkih, ker vodite tudi to zadevo

- se vsi strinjamo s tem, da je telekomunikacija in informatika sta danes poleg biotehno-

logij osnovno gibalo razvoja dru`be, kakr{ne koli dru`be. Vendar v na{em primeru bio-

tehnologije bi zahtevale prevelike investicije, {e ve~je kot telekomunikacije in informa-

tika, ki so nekje v zlivanju v enoten sistem. Nikakor ne bomo {e v bli`nji prihodnosti ve-

deli, kje je izvor, kje je ponor, dejansko bomo imeli priklju~ek, doma~i priklju~ek v te-

leinformacijski globalni sistem. In vemo, da dejansko znanje in ta orodja so osnovna

spodbuda za obstoj na{ega `e tako malega naroda. Dejansko govorimo o znanju, govo-

rimo o marsikaterih parametrih, govorimo o upadanju zanimanja za naravoslovno teh-

ni~ne vede in s tem tudi za te informacijske in telekomunikacijske tehnologije, ampak

na koncu se pa ne vpra{amo, kdo bo pa ~ez deset let. Tisti, ki bo nam sledil in ki bo nam

uporabljal te tehnologije. Mislim, da je `e nekaj takega na~el profesor Gerke{ iz mari-

borske univerze.

To pomeni, da osnova za razcvet naroda sta tehnologija, znanje, kultura in to je tudi

osnova za obstoj tega naroda. To pomeni, ~e imamo vse to, ~e se vsega tega zavedamo,

potem moramo spodbujati nove nacionalne projekte in spodbujati dopolnilno in sprot-

no izobra`evanje. Kajti, jaz svojim {tudentom vedno re~em, “dragi kolegi, va{a diploma

ima veljavnost treh let, ~e vi va{ega znanja ne boste osve`evali tekom va{ega dela, po-

zabite, da ste diplomirani in`enirji ali magistri”. To pomeni, da je ravno dopolnilno izo-

bra`evanje doma ali na delu ena izmed osnovnih mo`nosti, ki jo moramo ponuditi slo-

venskemu ~loveku, slovenskemu dr`avljanu. To pomeni - in na ta na~in bomo dosegli

to, kar moramo imeti, da se bomo dokopali do tistega minimalnega odstopanja od pov-

pre~ja evropske dru`be ali vodilnih dr`av v evropski dru`bi. Na{ povpre~en izobrazbe-
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ni nivo je zelo nizek. In z ljudmi z nizkim povpre~nim izobrazbenimi nivojem je zelo

zelo lahko manipulirati. Zaradi tega mislim, da je odgovornost vlade zelo velika, da se

zaveda svoje odgovornosti. Ona mora dolo~iti s strokovnjaki prioritete razvoja, dodeliti

sredstva za ta razvoj, omogo~iti kadre, torej da dobimo ustrezne kadre, izobra`evanje,

hkrati pa omogo~iti vsemu `ivlju v na{em slovenskem prostoru enakovreden, enako-

praven dostop do informacijskih sistemov.

Kot sem prej sli{al, da je slovar slovenskega knji`nega jezika javno dobro. Kot so {te-

vilski sistemi javno dobro, tako je tudi Internet in informacijske strukture so javno do-

bro. In mislim, da sistemski - bom uporabil angle{ko besedo - ponudniki storitev, mora-

jo ponuditi ob podpori dr`ave tovrstne storitve zastonj.

Hkrati pa opozarjam na zadevo, ki je zelo nevarna. To pomeni, mi se moramo paziti

pasti in nevarnosti informacijskih tehnologij. Manipulacija z informacijami pomeni ma-

nipulacija z ljudmi. Inflitracija informacijske sisteme, nadzor, tukaj manjka zakonska re-

gulativa, na primer zakonska regulativa na podro~ju nadzora ponudnikov storitev. O

tem ni, o tem ni govora v novih zakonih. Zakonska regulativa o nadzora uporabnikov,

zopet o tem ni govora v na{em novem zakonu. In vsak, ~e ho~emo, da pridemo do do-

bre slovenske razvite dru`be, moramo vsakemu dati pravico do znanja. S takimi ljudmi

se pa zelo neradi sre~ujemo, takimi, ki imajo dovolj znanja. Kajti taki ljudje so dokaj

te`ki. A ne? In mislim naslednja zadeva je pa varovanje zasebnosti.

Tehnologije globalnih informacijskih sistemov, mislim, da so zelo znane. Tukaj notri

lahko delamo kar `elimo. Mislim pa, da so storitve v informacijski dru`bi tiste, ki jih lah-

ko razdelimo na javno dobro in jih moramo poganjati z vsemi sredstvi, ki jih ima na raz-

polago dr`ava, zdravstvo, socialne, izobra`evanje, delo na daljavo, dobava, Internet in

ostalo, kulturno udejstvovanje, ker z zabavo sodi tudi kultura,…
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115

Glede na nove mo`nosti medsebojnega povezovanja dokumentov v elektronski obli-

ki se pojavlja potreba po novem na~inu citiranja, ki bi upo{teval posebnosti elektron-

skih medijev ter izkori{~al mo`nosti za takoj{nje direktne povezave med razli~nimi ba-

zami in stre`niki. Ker je `e danes ve~ina pravnih informacij objavljena (tudi) v elektron-

ski obliki, bi bilo potrebno sprejeti (formalno s predpisom, ali tudi neformalno z dogo-

vorom zainteresiranih subjektov) neka nova pravila za citiranje:

• predpisov (tu bi bilo potrebno predvsem upo{tevati tehni~ne mo`nosti in izkoristiti

dejstvo, da Uradni list RS `e izhaja v elektronski obliki in da ga bo zato mo`no citirati

po straneh, {tevilkah objave itd.),

• judikatov (ki so bili `e doslej lepo kategorizirani in vzdr`evani in bi bilo potrebno le

dodati podatke o njihovi lokaciji na Internetu),

• literature (ker se le-ta pojavlja le pri nekaj glavnih zalo`nikih, bi bil potreben le dogo-

vor med njimi ter obvestilo javnosti, na kak{en na~in naj se strokovni ~lanki citirajo),

• registra pravnih predpisov (katerega na podlagi Zakona o uradnem listu izdaja

Vladna slu`ba za zakonodajo in ki bi lahko upo{teval tudi posebnosti in prednosti no-

vega medija - Svetovnega spleta).

Uskladitev pravil za citiranje pravnih dokumentov bo omogo~ilo, da bodo v razli~nih

besedilih (pri raznih nosilcih) vklu~eni avtomati~ni linki na druge ustrezne dokumente

(tudi pri drugih nosilcih). S klikanjem se bodo uporabniki sprehajali od ene informacije

do druge, ne da bi morali skrbeti za to, pri katerem stre`niku se razne informacije

nahajajo.

Upo{tevanje ~asovne komponente pri citiranju predpisa pa je nujno iz ve~ razlogov,

vendar naj tu navedemo le najva`nej{ega: da se lahko povezujejo z judikati (pa tudi,

da avtorji v svojih ~lankih lahko citirajo pravo verzijo predpisa). V sodnih odlo~itvah

so namre~ citirani predpisi, kot veljajo v ~asu nastanka odlo~be. Kasneje pa se ti pred-

pisi lahko zelo spremenijo (~leni se lahko razveljavijo, pre{tevil~ijo ali povsem spreme-

nijo). Pri povezovanju judikatov in predpisov je to nujno potrebno upo{tevati.
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Obstajajo {tevilne prednosti predlaganega pristopa: re{itev ne zahteva nobenih do-

datnih stro{kov za prora~un. Slovenija bi se na ta na~in predstavila kot digitalna dru`ba,

kajti takih re{itev prakti~no v svetu {e nimajo. Ker je v okviru intraneta CVI `e celotna

evropska zakonodaja (CELEX) ra~unalni{ko obdelana, bi lahko pravila raz{irili {e na

evropske predpise, katere bi lahko tudi vklu~evali v avtomati~ne linke v polnih besedi-

lih. Ker bi do re{itev pri{lo s sodelovanjem med javnim in zasebnim sektorjem, bi bil to

zelo pozitiven sinergijski u~inek.

Predlog za citiranje predpisov je v okviru te pobude tudi `e podrobno razdelan in ga

je mo`no dobiti na naslovu: http://ius-info.ius-software.si/dodatki/citpred.htm
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Dober dan! Jaz bi vas povabil po tej informatiki na en kratek izlet v biologijo in pred-

stavil vam bom na{ najnovej{i projekt, ki se imenuje “Celica, tkivo, telo” in to je u~ilo za

srednje in osnovne {ole. Podprlo ga je ministrstvo za {olstvo in {port, zato je to brez-

pla~no, se nekako pribli`ujemo ideji brezpla~nega u~benika, tako kot cesta, ki jo finan-

cira dr`ava in se po njej brezpla~no bolj ali manj vozimo, tako naj bi tudi u~ilo, ~e bo

sre~a, bilo na Internetu in s tem, kar je kot ta projekt recimo na Internetu, odpadejo

stro{ki tiskanja knjige, bom potem kasneje razlo`il, kako tudi knjigo iz tega dobimo in

zato je po eni strani cenej{e v velikih serijah. Zato, ker smo to zasnovali za u~itelje in

u~ence, ki imajo zelo razli~no predznanje ra~unalni{tva in Interneta je stvar v ve~ pla-

steh. Tista najbolj preprosta plast je ta, da je na spletu oziroma na CD Romu je ena dato-

teka v FDF formatu, ki jo u~itelj ali u~enec preprosto lahko iztiska z enim samim priti-

skom na mi{ko in dobi knjigo. V tej knjigi je ve~ ilustracij kot teksta, to pa izvira iz tega,

ker moderen na~in Internetnega u~nega gradiva oziroma po moje sploh modernega

u~nega gradiva je, da kombiniramo slike s tekstom na tak na~in kot recimo stripi, ki so

bili tisti prvi predhodniki tega, {e preden je sploh bil Internet. Da s pomo~jo klasi~nega

spletnega gradiva in animacij na spletu, o katerih bom malo kasneje {e ve~ povedal, do-

bimo eno u~ilo, s katerim lahko u~enec dolo~ene stvari se nau~i veliko hitrej{e kot se jih

nau~i lahko iz samega u~benika.

Po tisti prvi knji`ni plasti nastopa klasi~na spletna plast. To je spletni dokument, ni

potrebnih nobenih vmesnikov in lahko vsak, ki je `e kdaj brskal po svetovnem spletu,

to uporablja oziroma nekdo, ki sploh ne zna brskati po svetovnem spletu, ~e se tega re-

cimo iz CD Roma, tudi, ~e nima spletne povezave, nau~i, potem se bo, na lepem bo

ugotovil, ko je {el tukaj skozi, da se je nau~il brskati po spletu. Temu smo pa dodali {e

tretjo plast, to so pa svetovi navidezne resni~nosti, VRML in po teh svetovih lahko upo-

rabnik potuje kot po navideznem prostoru, to je dejansko navidezna resni~nost, ki je pa

na `alost ne bom mogel tukaj pokazati zaradi tega, ker pa~ “pawer point” oziroma ta

na~in diapozitivom tega ne omogo~a, vabim vas pa, da obi{~ete spletno stran oziroma
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mi po{ljete elektronsko po{to, da pridete z mano v kontakt in vam bom z veseljem po-

magal.

No, zdaj vam bom pokazal en par sli~ic iz na{ega projekta, ene par takih vtisov iz te

navidezne resni~nosti. Tukaj zdaj vidimo celico oziroma bolj to~no jedro, na sredini je

jedro in pore v jedrni membrani. Da vidimo, kako to dela. Dela. No, tole je jedro, tukaj

so pore v jedrni membrani, to je induplazmatski ritikulum, da se bomo {e malo biologije

nau~ili in tukaj so, pa~ shematizirane molekule beljakovin, ki nastajajo v induplazmat-

skem ritikulumom in potem potujejo naprej.

Gremo {e naprej pogledati.

Ta je bil na naslovnem diapozitivu. Bi~ki so tisti, ki recimo bakterije oziroma enoce-

li~arje pomikajo naprej, so pa tudi v na{ih dihalnih poteh, da se lahko odka{ljamo, ~e

kadimo, da z njihovo pomo~jo spet ozdravimo. V dejanskem projektu lahko s pomo~jo

teh komand tole uporabnik vrti, lahko potuje naokrog in temu so seveda dodane legen-

de, tako da se ve, za kaj se gre.

Potem je recimo primer interaktivnega u~ila o dioptriji. Zgoraj imamo oko, tukaj je en

objekt in ta objekt, to se odra`a na mre`nici, slika tega objekta in sedaj, ~e recimo mi tu-

kaj, je en drsnik za razdaljo, drugi drsnik je gori{no razdaljo, tukaj je ciljarna mi{ica, ki

svetlo rumeno se pobarva, kadar spreminjamo gori{no razdaljo in ~e je oko zdravo, po-

tem lahko uporabnik postavi sliko na mre`nico tako kot tisti, ki zdravo vidi. ^e pa je

oko splo{~eno, kar dose`e anomalijo s klikom na ustrezne ikonce tamle spodaj, potem

s samim premikom teh dveh drsnikov ve~ ne more si pomagati. Zato mora dati kontakt-

no le~o na oko, tukaj imamo kontaktno le~o, ki izbira svetlobo, kontaktno le~o... No, saj

je `e konec. Svetlobo razpr{uje. Samo {e par diapozitivov, recimo to je uho, struktura in

tukaj ena sestavljanka, ki jih je kar nekaj in s katerimi potem se zabavajo u~enci.
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Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej vsi skupaj lep pozdrav. Spregovoriti mislim o

tistem delu, o katerem {e danes ni bilo kaj dosti govora in sicer o potrebah, o resorsih, se

pravi po kadrih oziroma ali imamo dovolj kadrov, da lahko sploh na~rtujemo na{ pre-

hod v informacijsko dru`bo. Lani smo `e nekaj sli{ali o Modri knjigi. Tudi jaz sem si za-

dal izhodi{~e, da izhajam iz Modre knjige, ker je to edini pisni dokument pri nas, ki je

nekako pobuda civilne dru`be. V Modri knjigi si mogo~e preberemo najprej drugi cilj in

pa tretji cilj. Kot vidimo, imamo tukaj napisano: “Razviti lastno identiteto kot najpo-

membnej{i element razpoznave na globalnem trgu, oziroma razviti nove ekonomske

dejavnosti, usmerjene v izvoz, to je industrijo programske opreme in visoko specializi-

rane informacijske tehnologije.” No, za za~etek dajmo izhajati iz tega cilja pa tudi iz ho-

tenj, tako dr`avne uprave kot tudi podjetij, se pravi industrije, pa tudi izobra`evanja, kaj

vse bomo naredili oziroma kaj vse je potrebno narediti, da pridemo v informacijsko

dru`bo. Poglejmo, kak{ne so na{e trenutne kadrovske kapacitete. Pri tem sem se omejil

samo na dve instituciji zato, ker sta po odlokih o oblikovanju Univerze v Ljubljani in po

odloku o oblikovanju Univerze v Mariboru samo ti dve instituciji registrirani za izo-

bra`evanje diplomiranih in`enirjev ra~unalni{tva in informatike. V lanskem letu je di-

plomiralo v Ljubljani 54 diplomantov, v Mariboru 24 diplomantov, skupaj 78 diploman-

tov. To so na{e kadrovske kapacitete, ki jih lahko na leto pri~akujemo in s tem mi starta-

mo preoblikovanje na{e dru`be v informacijsko dru`bo.

Druga stvar, ki jo ho~em pomeniti. 2.5% celotne pisne populacije se vpi{e na univerzi-

tetne programe na podro~je ra~unalni{tva in informatike. Je to dovolj, je to premalo,

lahko sami presodite. Predvsem gospod Grobelnik, ki je govoril, da bo prihodnost {e

slab{a, kar se ti~e kadrov, me resni~no skrbi.

Kak{ne so dejanske potrebe? Poglejmo samo to zadnjo kolono, {tevilo potreb na kan-

didata za zaposlitev. Pobrskal sem po statistiki Zavoda za zaposlovanje Republike Slo-

venije v enoti v Mariboru in vidimo, da na diplomiranega in`enirja ra~unalni{tva in in-

formatike pride v povpre~ju 13,1 delovnih mest. Za primerjavo sem {e napisal nekaj

drugih poklicev, no, vidimo, da so gradbeniki tudi sorazmerno, kako bi rekel, v dobrem

polo`aju, to je sigurno posledica, da se gradijo danes avtoceste. Skratka diplomiranih

in`enirjev ra~unalni{tva in informatike danes ni. Sli{ali smo tudi, da jih ne moremo uvo-

ziti zaradi na{e zakonodaje in mislim, da je to resni problem, ki nam krepko ote`uje na{

prehod v informacijsko dru`bo.

In kako je v primerjavi s tujino? Danes smo `e sli{ali nekaj ocen, koliko ljudi manjka,

teh strokovnjakov. Iz podatkov, ki sem jih dobil, vidimo, da od 700.000, po nekih virih

celo do 2,5 milijona. Mislim, da je ta zgornja meja nekoliko precenjena, ampak lahko

re~emo, da res precej{nja {tevilka informatikov manjka. Po televiziji smo sli{ali, da

Nem~ija misli izdati 20.000 delovnih vizumov za tovrstne strokovnjake.
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Naprej, ~e pogledamo Finsko, ki je bila danes `e ve~krat omenjena, vidimo, da imajo

svoje programe, kako ta problem re{evati. Imam navedena dva projekta Finske in Dan-

ske, ki re{ujeta problem {olanja informatikov za jutri{nji dan.

Kaj so klju~ne stvari? Informacijske dru`be ne bo brez visoko strokovno usposoblje-

nega kadra. To je evidentno in mislim, da moramo na tem podro~ju nekaj narediti, ~e

ho~emo priti v informacijsko dru`bo. Bistvena stvar je ta, da pritegnemo ~im ve~ mladih

za {tudij tega podro~ja in promocijske aktivnosti na nivoju celotne dr`ave. Izmed 2,5%

vpisane populacije, to ni cvet slovenske mlade populacije, ampak so to po ve~ini pov-

pre~ne`i, ki se vpisujejo na ta {tudij, s povpre~no oceno, ki jo pri nas bele`imo je prib-

li`no 3,8. Potem na nacionalnem nivoju je potrebno izdelati akcijski na~rt izobra`evanja

za potrebe informacijske dru`be. Mi na koncu koncev tega nimamo in tukaj je mogo~

tudi en o~itek Modri knjigi, da temu problemu ni dala nekoliko ve~ pozornosti oziroma

tega vidika sploh ni tam obdelanega. Potrebno je skrbeti za ve~jo kakovost izobra`eva-

nja nacionalnih programov, vsebinsko, pa tudi materialno. Danes, ~e pogledamo Mini-

strstvo za {olstvo in {port, predpisuje pri ra~unalni{kih vajah 15 {tudentov na skupino,

zgornja meja je lahko 24 {tudentov, kar znese pribli`no, da se lahko asistent pri teh va-

jah posveti {tudentu pribli`no 2,5 minuti v tri~etrt ure. Hvala lepa, ravno sem kon~al.
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DU[AN KRI^EJ

Dr`avni informacijski portal - ISPO
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Hvala lepa, gospod predsednik in dober ve~er vsem tistim, ki {e vztrajate! Danes smo

kar precej sli{ali o vsebini, kje je vsebina, kje je ta tovor, ki ga bomo mi vozili po infor-

macijski avtocesti. Sli{ali smo tudi o vodi, ki naj te~e po ceveh in o podatkih pri odlo~a-

nju. Upam, da bo tale moj prispevek, ki bo govoril izklju~no o vsebini, malo stvari po`i-

vil. Da pa ne bo pomote `e kar na za~etku potem, da je ISPO informacijski sistem za

podporo v odlo~anju, je seveda vladni projekt, ki ga vodi center vlade za informatiko.

Na{a firma pa je zunanji izvajalec. Ker pa pravijo, da slika ve~ pove kot tiso~ besed, bi

kar s pomo~jo te slike pokazal, kaj so v tem kompleksnem informacijskem sistemu

sploh dogaja. Imamo najrazli~nej{e podatkovne vire, operativne podatkovne vire, ki

posredujejo svoje podatke v centralni informacijski sistem, izdelana je zelo u~inkovita

Internet aplikacija, ki posreduje podatke proti uporabnikom.

Vendar s tem se nismo zadovoljili. Sistem je resni~no 5 let `e v produkciji in je na voljo

danes tukaj in sedaj. Mi smo tudi razmi{ljali tudi o nadaljnjem razvoju tega sistema, torej,

kako bi nagradili tak sistem, kako bi postavili neko kapo nad vsem tem sistemom in

omogo~ili tudi podatke, da bi bili dostopni tudi izven okvira javne uprave, o ~emer smo

tudi danes govorili. Na ta na~in ISPO postane lahko del dr`avnega informacijskega por-

tala. Kaj pa sploh je to portal? To je dejansko, letos bomo {e ve~krat sli{ali o tem, veliko

firm bo portl firme, bodo predstavljale to, vendar v osnovi gre za eno vstopno to~ko, s

katero skrijemo kompleksnost informacijske tehnologije. Logi~no mora biti vse na

enem mestu, jasno, da ne fizi~no in pomembna je enostavna uporaba, grafi~ni vmesni-

ki, izredno nizka cena vzdr`evanja in takoj{nja uporaba.

Pomembno je tudi “postrezi si sam”, to pomeni, da se lahko naro~imo na dolo~ene

servise, katere ho~emo imeti zjutraj na svojem elektronskem omizju. Na vse to obesimo

seveda {e podporo sodelovanju, integrirana orodja in seveda Internet. Internet tehnolo-

gija nam je vse skupaj sploh omogo~ila.

Mogo~e spet kar na slike, ker bom hitrej{i. Kako se ISPO sam vklaplja v tak portal? Ima

razli~ne vire, torej nekateri prodajajo lahko podatke v sam ISPO informacijski center,
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dolo~eni viri pa lahko poro~ila sami posredujejo na gostiteljski ra~unalnik, tako podob-

no dela danes dr`avni zbor. Vir lahko tudi sam razvija aplikacijo, tako dela recimo mini-

strstvo za gospodarske dejavnosti, ki je razvilo svoj odlo~evalski portal. Vir pa ima lah-

ko samo tudi svoj lastni spletni stre`nik, v tem primeru je najbolj enostavno, ker naredi-

mo samo povezave. Na ta na~in pa lahko dostopamo do podatkov preko Interneta, pre-

ko vladne hrbtenice, to je notranje vladne hrbtenice, lahko preko extraneta, gre za

znane uporabnike, tisti, ki jim zaupamo in jih spustimo preko po`arne pregrade. To so

ponavadi diplomatska predstavni{tva in pa Internet na splo{no.

Kaj smo s tem dosegli? Ob~ani, fizi~ne in pravne osebe prihajajo do informacij in upo-

rabljajo en naslov, to se pravi, ne i{~ejo okoli po razli~nih virih. In pomembno, kar da-

nes delamo, da brez vrst in ~akanjem lahko elektronsko poslujejo z dr`avo. To je elek-

tronsko poslovanje dr`ava-ob~an prek portala spremljajo prakti~no interaktivno zako-

nodajo in dogodke v dr`avnem zboru. Javna uprava in organi pa dobijo ustrezno infra-

strukturo in tehnologijo, se pravi, vse, kar ho~ejo objaviti, lahko objavijo in nimajo

ve~jih investicijskih izdatkov, ker prihaja do velike mere ponovljivosti. Center vlade za

informatiko po tem primeru deluje kot informacijski integrator in gostitelj ter seveda

u~inkovito zadosti potrebam javne uprave. Hvala lepa.
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GA[PER FELE-@OR@

Zakaj sploh informacijske tehnologije



127

No, najprej takole: hvala vsem, ki ste tukaj, pa ki imate malo ve~ mo~i pa znanja kot

jaz, da me sploh poslu{ate, pa hvala vsem, ki bodo potem kasneje prebrali tole, nekaj na

internetu.

No, pravzaprav tega nisem napisal zato, da bi tako razlagal, zakaj rabimo informacij-

ske tehnologije. Finta je v resnici samo v tem, da je mene strah. Strah me je, da ~ez nekaj

let bomo v Sloveniji taki, kot so na primer v Ameriki pa drugje.

Prva re~, ki se dogaja zunaj, je to, da je zmeraj te`je pisati programe, ki so odprti. Ne

vem, gotovo vsi, ki ste tukaj, veste, kaj je “open source”, ampak tisti, ki bi morali, pa mo-

go~e ne vedo - da se lahko programe, ki jih nekdo napi{e, da kar zastonj na internet, pa

da se to na koncu tudi spla~a in da so taki programi v~asih tako dobri, da, na primer, tule

imam graf za web serverje, se pravi, stre`nikov, ki servirajo spletne strani, in najbolj

uporabljan tak server je kar zastonj. To pomeni, ne samo da je zastonj, ampak lahko

celo pogledamo to~no, kako je napisan. In jaz imam take programe rad, jaz samo take

programe doma uporabljam. In sedaj, naprej bi rad, da jih {e kar uporabljam, pa rad bi,

da bi nas tudi v {oli, ne samo sedaj na faksu, u~ili te programe uporabljati, pa rad bi, da

bi tudi vsi podatki, ki jih jaz nekje na internetu dobim, bili v taki obliki, da bi jih lahko s

temi programi bral. Tako bi rad lepo pohvalil gospoda Amona, ker je napisal ali pa po-

magal pri pisanju to~no take knjige, kot bi jih jaz rad. Mislim, to je enkratno, ~e bi bilo

vse tako, bi bilo fino. Ampak na `alost ni. Za te govorance tukaj smo mi dobili vabila, ki

so bila - najprej smo dobili navaden mail, pa je bilo vse v redu; nazaj smo morali poslati

“power point” prezentacije - za tole re~ sem moral te`iti svojemu sosedu, ker si sam ne

morem privo{~iti “power pointa”, ne morem dati 30.000 poleg ra~unalnika {e za to, da

bom dobil programe samo zato, da bom lahko vsem ostalim povedal.

Naslednja stvar, ki me je strah, poleg tega, da ne bom mogel teh programov dobivati,

je ta, da bomo v Sloveniji dobili zakonodajo, ki bo uvedla patente na programske re{i-

tve. Zaradi takih patentov imamo sedaj probleme. Jaz, na primer, doma ne morem gle-

dati filmov na DVD-jih, brez da bi kr{il ameri{ke zakone. ^e sem prav razumel, jih ne
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smem gledati niti tako, zato ker bi kr{il slovenske zakone; seveda, tega nih~e ne ve pa

nikogar to ne briga, ampak to je “glupo”.

Naprej. Tule imamo sliko nekega 16-letnika Jona Johansena, ki je bil zaprt samo zato,

ker je ljudem povedal, kako bi lahko te filme gledali. Mislim, v redu, lahko imamo odpr-

to dru`bo, pa lahko zavarujemo ljudi pred slabimi podatki, ampak ~e jih bomo tako va-

rovali, bomo lahko tudi 16-letnike zapirali samo zato.

In sedaj, telekomunikacije, kar ste vsi povedali. Sedaj, kaj bi jaz pravzaprav rad od lju-

di, ki bi to morali sli{ati? Rad bi, da zagotovijo totalno svobodo govora. To pomeni, da

~e nekdo ho~e napisati seznam vseh grdih besed, s katerimi bi rad poimenoval poljub-

nega politika, da to da lahko na internet, pove, da je to njegovo mnenje, pa ga zato ne

bodo zaprli. Potem, rad bi, da ne bi bilo ve~ monopolov na podro~ju telekomunikacij,

pa da ne bi bilo tudi monopolov na podro~ju programske opreme. Na primer v Sloveni-

ji, v srednjih {olah sem videl serverje, ki so imeli juniks sisteme gor, vse delovne postaje

so imele pa windowse 95. In ~e takole pogledam, 120.000 licenc, 17.000 ra~unalnikov,

ja, nekdo lepo fino slu`i, u~enci znajo pa potem samo klikniti na meni “file”, ~e bo to en-

krat zamenjano z menijem “datoteka”, bodo `e vsi izgubljeni, in tam uporabljati en pro-

gram. To je narobe. Potem bi rad, da bi tudi, kaj vem, dr`ava malo pomislila, ali res ho~e

tako drage programske opreme. Na primer, Ameri~ani so se tudi dobro opekli, ko so

uporabljali windowse NT na neki vojni ladji, pa se jim je sistem sesul, pa je ostala brez.

Ne re~em, da ni dobro uporabljati takih komercialnih programov, ampak fino je, ~e

uporabljate ~im ve~ razli~nih, da ~e gre eden k vragu, da ne bo vse odpovedalo.

Sedaj pa, katere so take najhuj{e ovire na poti svobodnega napredka za vse, ki bi radi

res delali zastonj. Najprej, v Sloveniji je prepovedano objavljati programe, ki se lahko

uporabljajo za to, da sesujemo sistem. To je narobe. Jaz bi rad te programe pogledal, pa

popravil sisteme, ne obratno.
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ZOFIJA MAZEJ-KUKOVI^

Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji
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ALBERT KORO[EC

Internet – prilo`nost za majhne in neznane !?
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Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni {e vsi, ki smo ostali! Malo `e iz problematike

podjetij, ki sre~ujemo ta trenutek z nastalo situacijo in ki se zavedamo poti, v katero pa~

gre svetovna ekonomija in s tem tudi Slovenija, ki je del tega. V bistvu v zadnjem letu

smo pri~a zdru`itvam, strate{kim partnerstvom itd. Na eni strani za nas informatika v

proizvodnji recimo je pomembno, zato kot dokaze, da se v ekonomiji dejansko nekaj

dogaja, kar je na `alost problem videti v dru`bi, mogo~e politike, druga~e se ne bi danes

sre~ali tukaj, da nam verjamejo, da dejansko prehajajo drugi sistemi in da je to treba ne-

kako v celotni dru`bi upo{tevati. Problem enako velja za majhna in velika podjetja, ki

jim naenkrat slovenski prostor ni ve~ dovolj za njihovo rast, pa mislim, da se bo potreb-

no ozreti, obrniti v globalno ekonomijo in na neki na~in promovirati svoje ime.

Tukaj seveda obstaja veliko vpra{anje ali graditi lastno blagovno znamko - hvala bogu

za tiste, ki to imajo. Kaj pa za tiste, ki nimajo? Internet ponuja neke re{itve, kar se tega

ti~e, vendar obstaja velika nevarnost, da to ocenimo, da se prehitro spustimo na ta nivo

in vzamemo celo nalogo kot prelahko. Zato imam v svetu primere, ko se nekako pod-

jetja promovirajo preko ve~jih uveljavljenih znamk, kar je ~ista klasika in najverjetneje

tudi velika re{itev za ve~ina na{ih podjetij, ki nastopajo na svetovnem trgu kot popolne

neznanke.

Naslednje poglavje, ki nas zelo mu~i, meni osebno predstavlja problem, je recimo ne

samo dosegati nova znanja, {olanje, izobra`evati nove kadre, ampak tudi izkori{~ati ob-

stoje~e. Ta trenutek recimo kdo, kje je krivda na strani podjetja ali raziskovalni institucij

ampak, mislim da se bomo strinjali, da ta komunikacija ni na tistem nivoju, kot bi morala

biti. In najverjetneje obstajajo druge metode. ^e me `e vsi u~ijo nekih optimizacij in

skraj{anje poti, je mogo~e to, da gremo podjetja odnosno raziskovalne institucije z roko

v roki brez nekega posrednika, ~e ho~emo to maksimalno izkoristiti, da potrebujemo

ene druge, najverjetneje tudi ni potrebno posebej poudarjati.

Naslednje poglavje, ki ga vidim, kako bi lahko podjetja malo bolj izkoristila svoje zna-

nje, so recimo te majhne ... firme v Sloveniji. Na `alost, mimogrede imam podatek, da je
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preko 350 glavnih knjig razvitih v Sloveniji. ^e je to znanje, v katero bomo vlagali, po-

tem ne vem, je bolj{e, da ostanemo tukaj kjer smo. Na drugi strani pa to pomeni vezavo

najmanj 700 do 1000 strokovnjakov, ki bi jih mogo~e lahko izobrazili in prakti~no upo-

rabljali velike firme za konkretne re{itve, to znanje dodali k na{emu proizvodu in ga

tako izvozili z bistveno vi{jo vrednostjo, dodanim znanjem, kar si najverjetneje `elimo.

Te programske re{itve na drugi strani obstaja ena mo`nost, recimo da v velikih podjetjih

imamo kapitalsko intenzivnih, najverjetneje enostavnej{i pristop do nekih programskih

orodij, tudi znanja v tak{ni in druga~ni obliki in bi lahko slu`ili kot posredniki do teh

mladih rasto~ih podjetjih, ki imajo problem z za~etnim kapitalom. Recimo, re{itve bi

bile spet kombinirane. Kaj nam ostaja na tem koncu; upajmo, da ponuja nam Internet,

E-poslovanje, veliko smo `e sli{ali danes o opismenjevanju Internet za vsakogar. Mi-

slim, da je tukaj v prvi fazi dr`ava tista, ki mora zagotoviti bazo tega, recimo za bazo raz-

polo`ljivih ..., smatram predvsem to, da recimo v primeru nekih razvojnih projektov

itd., ne najdemo tega na enem mestu, ampak moramo iskati. Podjetni{ke ideje mladih

so zelo dobro poznane zunaj na{ega trga. Slovenija je del svetovnega trga, ni svet za

sebe, zato mora biti za svet pripravljeno.

Nazadnje; mogo~e nih~e ni omenil, tukaj imam {e velik socialni pritisk na partnerje,

ravno zaradi preoblikovanja cele kadrovske strukture, je `e mogo~e, v podjetjih ~utimo,

da prihaja do socialnega {oka. Ker enostavno ni ve~ usposobljenih ljudi odnosno dela

za manj usposobljene ljudi. Hvala lepa.
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MITJA JERMOL

Kaj pa industrija?
Vloga zalo`nika v informacijski dru`bi

Lepo pozdravljeni vsem! Torej jaz bom danes tukaj zagovarjal interes dveh zalo`b,

vsaj dveh zalo`b, vsaj dveh v Sloveniji in to sta Tehni~na zalo`ba in DZS, pa v bistvu vi-

denje, na{e videnje, videnje teh ljudi, ki v teh zalo`bah delajo, ki so predvsem jasno izo-

bra`evalne narave, kje je mesto zalo`nika v tej informacijski dru`bi. Tisto, kar je jasno in

zelo definitivno dejstvo je to, da je informacijska dru`ba sestavljena iz ve~ interesnih

skupnosti. Eno so izobra`evanje, zabava, poslovanje in interesne skupnosti itn. Vseka-

kor je tisti osnovni material in tisto, kar se ~ez kos pretaka, je znanje, informacija. Se pra-

vi, to so tiste zadeve, na katerih te zalo`ni{tvo, mediji, informacijska tehnologija in pa

telekomunikacija slu`ijo denar. Vpra{anje je, ali so to industrije nacionalnega pomena

in ~e so, kako te industrije obdr`ati? Namre~, tukaj se dogaja mr~, tukaj se dogajajo na-

kupi tujcev itn., in je potrebno razmi{ljati o tej zadevi tudi malo druga~e.

Zna~ilnosti novega poslovnega kola so predvsem sede~e. Tista prva in najbolj zani-

miva je ta, da je edina konstantna, v bistvu sedaj v ... okolju so nenehne spremembe. Se

pravi, to je potrebno vedeti. Ni ve~ tistega, da planiramo za pet let naprej, pa se bomo

lepo imeli itn., ampak je potrebno vedeti, da je to osnova.

Drugo jasno, gobelizacija, trg, standardizacija in pa delovanje na globalnem trgu in bi-

vinozirana ponudba storitev in proizvodov, se pravi dostop do vsakega posameznika.

Vsak posameznik je pomemben v o~eh, informacijski dru`bi kakorkoli. Uvajanje razno

raznih aktivnosti, ki so jasno s predznakom E - elektronic. In pa tista zadnja zadeva, ki je

tudi dosti pomembna, multilingualnost. No, od ~esa se dru`ba - tukaj imam samo zadnji

... od vseh treh in to je tisto, od ~esar se dru`ba od, za jutri, jutri je to dru`ba, ki temelji na

revoluciji na podro~ju znanja in vsebine, ki je ve~ jezikovna, ve~ kulturna, je usmerjena

k posamezniku, nudi neomejen dostop do informacij in znanja in ponuja predvsem izo-

bra`evanje za vsakogar.

Tisto, kar je potrebno najprej razmisliti je to, ali v tej u~e~i se dru`bi industrije partici-

pirajo in ~e participirajo, kako participirajo oziroma ali so te industrije med seboj

zdru`ujejo v nekem dolo~enem interesu in to jasno je interes. Se pravi, komunikacije,

mediji, orodja in tehnike in vsebina nadgrajena z znanjem, definira tisto, kar je vsebina

neke informacijske dru`be. In ~e pogledate mo`nosti integracije teh zadev, je prva ver-

tikalna, kar pomeni zdru`evanje razli~nih industrij za to, da ta informacijska dru`ba
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sploh deluje. Drugo pa je integracija razli~nih izvedb. No, vsekakor so tukaj pomembne

dolo~ene zadeve in sicer, jasni tehni~ni standardi, jasni vsebinski standardi in pa jasno

korikulum na vi{jem nivoju. Zato mu mi pravimo kri`na integracija. Potrebnost refor-

macije izobra`evalnih zalo`nikov, teh tradicionalnih zalo`nikov, je predvsem prehod

na digitalno zalo`ni{tvo, pretvarjanje informacij v znanje, se pravi, prehod iz tega, kar

imamo sedaj, ~emur pravimo knjiga, zaprta knjiga, v nekaj ve~ - in tisto ve~ je znanje.

Znanje pa vsebuje zraven vsebino in tudi metode, ponudbo storitev, prilagajanje med-

narodnim standardom, strate{ko povezovanje in vzpostavitev fleksibilne in modelarne

organizacije. No, vsekakor zalo`nik prehaja iz klasi~nega zalo`nika v oskrbovalca zna-

nja, to pa pomeni predvsem organiziranje informacij za znanje, prirejeno potrebam po-

sameznika, pre~i{~evanje informacij, razno razne baze in povezovanje z drugimi baza-

mi, distribucija kvalitetnega znanja in motiviranje uporabnika in spodbujanje potreb.

No, tisto, kar bi na tem zadnjem slidu `elel pokazati, je pa to, kar je pa klju~en prob-

lem. Klju~en problem je, da je informacijska dru`ba sestavljena iz treh sektorjev: splo{ni

sektor, industrija in dr`ava. Tu so predstavniki vseh in dejstvo je, da so tu te`ave. Te`ave

so z vseh treh strani, ne samo z ene ali tretje, se pravi, vsi smo krivi za to, da ta krog tu ne

te~e. Ta krog bi moral v prvi fazi te~i in to tako, da bi bile vzpostavljene ustrezne relacije

in da bi nekje vsaj v za~etni fazi, ker si industrija ne more privo{~iti ravno financirati

spodbujanje novega trga, nekje dr`ava participira s tem, da se pa~ za~ne vzpostavljanje

tr`i{~a znanja prek novih medijev.

No, jasno je, da bi to moralo iti v nek napredek, se pravi, v neko spiralo, do nekega

kon~nega cilja. Dejstvo pa je tudi, da v informacijski tehnologiji je cilj nejasen, to je defi-

nitivno. Cilja ne morete dolo~iti, cilj je nekje nejasen, in lahko se pogovarjamo o kratko-

ro~ni strategiji. Kratkoro~na strategija, jasno, pomeni predvsem postavljanje norm in

ustreznih omejitev in pa definicije osnovnih smernic, kam bi lahko Slovenija {la, v neja-

snem cilju pa nacionalni razvojni projekti na podro~ju informacijskih tehnologij, podo-

pra izvozu znanja, ker tega do sedaj ne delamo, in pa prodor na tuje trge. Hvala lepa.
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Spo{tovani gospod predsednik, dame in gospodje! Najprej nekaj besed okoli Tekosa,

razvojnega centra orodjarstva Slovenije.

Mi smo v Celju smo, mogo~e tudi zato, ker smo na pol poti med Ljubljano in Maribo-

rom. Drugo, kar je, ustanovljeni smo bili pred sedmimi leti od dr`ave, gospodarske

zbornice, mesta Celja, da bi nekako pomagali podpirati slovensko orodjarstvo, ki je

zelo razdrobljeno in si ne more privo{~iti vseh aktivnosti, ki jih nujno potrebuje. Tule

zgoraj imate napisan internet naslov. To je neke vrste okno za slovensko orodjarstvo, in

vam moram re~i, da dobivamo izredno zanimiva povpra{evanja. Ko smo se ustanovili,

smo imeli nekaj obiskov na dan, sedaj jih imamo `e okoli 8.000 na teden.

Na{a naloga je predvsem, bi ~lovek rekel, to, kar sem sedajle poslu{al, ra~unalni{ko

opismenjevanje, tako da imamo zelo mo~an CE-oddelek, oddelek za ra~unalni{ko pod-

prto in`enirstvo. Prakti~no smo neke vrste servis in na{i ~lani so razpr{eni po celi Slove-

niji, zato mi pravzparav `e treniramo delo na daljavo. Predstavljati si morate, da neka

mala orodjarna, ki ima najve~ja 150 ljudi, najmanj{a ima 3, si ne more vseh slu`b pri-

vo{~iti in zato mi z njimi delamo.

Moram vam pa povedati, da smo v za~etku imeli zelo velike te`ave, da smo si pridobi-

li neke vrste zaupanje; nekako so se bali, so rekli, ja, kaj pa je to zopet nek nov projekt.

Tako da smo rabili nekaj let, da smo se navezali eni na druge in sedaj izredno dobro ko-

municiramo.

Kaj je tisti poseben izziv ali pa dejstvo v orodjarstvu? Prvi~, orodja gredo na zahtevna

tr`i{~a Evropske skupnosti. Orodjarstvo je panoga z visoko stopnjo dodane vrednosti in

orodjarstvo je unikatna proizvodnja, ki zahteva veliko znanja in izku{enj. To se pravi, da

prakti~no vsaka stvar se dela vnaprej, orodjar mora vnaprej dolo~iti ~as, ceno in tehno-

logijo, vse vnaprej. No, drugo, kar je, ~asi za izdelavo orodij se nenehno kraj{ajo, orodja

postajajo vedno bolj kompleksna in inteligentna, in zato prakti~no brez ra~unalni{ke

podpore se tu ne da ve~ delati.
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Mi sku{amo vpeljati neke vrste digitalno orodjarstvo v Sloveniji. Namre~, kot sem `e

rekel, vse stvari se dolo~ijo vnaprej. ^e bi pa jaz {el vnaprej vse to delati fizi~no, je to po-

vezano z velikim rizikom, zato mi raje delamo virtualno, to se pravi, virtualno se postavi

tehnologija, se preverijo orodja in na ta na~ni potem poslujemo. Tu bi mogo~e {e opo-

zoril, kako delamo z na{imi partnerji. Mi sku{amo z njimi delati vnaprej, torej sku{amo z

njimi dobiti odgovor na vpra{anje, ali bo {lo. Ampak do sedaj imamo pa pribli`no tri~e-

trt primerov tak{nih, ko so oni `e fizi~no napravili orodje, so ga preizkusili, potem pa ne

gre. Torej, namesto “ali bo {lo” se pojavljajo vpra{anja “zakaj ne gre”. In takrat ni prob-

lem ~asa, ni problem denarja, mi smo neke vrste narod gasilcev, to se pa tako ali tako

ve, najve~ gasilcev na {tevilo prebivalcev na svetu je v Sloveniji. Torej, ljubimo katastro-

fe, ljubimo izjemne situacije.

No, kar se ti~e referenc, smo do sedaj napravili `e prek 100 projektov za stiskanje poli-

merov, okoli 20 za preoblikovanje plo~evine in nekaj orodij za vro~etopno kovanje.

Moram re~i, da najve~ja slovenska podjetja na tem podro~ju veliko tehnologij predhod-

no k nam po{iljajo na tehnolo{ko preverjanje.

No, mi treniramo delo na daljavo. In ~e se vnaprej dogovorimo, ~e se nekdo vnaprej

odjavi, prijavi in ~e zadevo seveda pravilno modelira, ker priprava modela vzame naj-

ve~ ~asa, torej nekdo nekaj zmodelira, po{lje k nam na analizo, in najbolj zanimivo je pa

to, da imamo sklenjen krog. Torej, mi si ne domi{ljamo, da bomo dali re{itve, temve~ mi

samo predlagamo mo`ne re{itve, odlo~i pa na{ kon~ni uporabnik. Da ta stvar funkcio-

nira, morajo biti tudi na levi strani dovolj izobra`eni ljudje in tu je pravzaprav zelo velik

problem.

Kaj mi sedaj uporabljamo? Seveda, najprej uporabljamo e-maile, ampak za take stvari

ne gre, vi{je gremo na ISDN ali pa na zakupljene vode. Zanimivo je, da `e 90% vseh

povpra{evanj prihaja v slovensko orodjarsko okolje prek elektronskih medijev. Tako da

se mi sedaj ukvarjamo tudi z vzgajanjem na{ih ~lanov, na{ih partnerjev, kajti pravim

tako, ~e ne bomo sledili temu informacijskemu izobra`evanju, bomo izgubili stik s kup-

ci in bomo postali zopet nepismeni tako kot smo `e v~asih bili.
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FRANCI MUGERLE

Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji
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Hvala, gospod predsednik. Gospe, gospodje! Prihajam iz ra~unalni{kega in`eniringa,

ki se profesionalno ukvarja z izdelavo in vzdr`evanjem poslovnih aplikacij in sem tako

predstavnik proizvodnje. Vsa podjetja bodo Internet podjetja ali jih sploh ne bo. Gart-

ner skupina napoveduje, da bo ve~ kot 70% vseh poslovnih povezav do leta 2004 netra-

dicionalnih. Napoved dru`be Forester prikazuje, kako se bo elektronsko poslovanje oz.

obseg elektronskega poslovanja pove~eval v naslednjih letih. Moj namen ni prepri~eva-

ti prepri~ane o prehodu v informacijsko dru`bo. Informacijska dru`ba prihaja, vpra{a-

nje je samo, kako bomo pripravljeni nanjo.

V svojem prispevku bi rad predstavil naloge zdru`enja za ra~unalni{tvo in informati-

ko pri Gospodarski zbornici Slovenije v zvezi z informacijsko dru`bo. Poglavitna nalo-

ga je promocija informacijske dru`be. Edino s tem, da se celotna dru`ba za~ne zavedati

pomena prihoda sprememb, lahko te spremembe pri~aka pripravljena in ima od tega

tudi dolo~ene koristi. V zdru`enju se intenzivno ukvarjamo s pripravo izobra`evanja in-

formatikov in certificiranja, tukaj imam v mislih dvig kvalitete, dvig strokovnosti kadrov

in izdelkov. Certificirali naj bi tako izvajalce, projektante informacijskih sistemov, kot

tudi proizvode. Seveda ne mislimo delati sami, temve~ v sodelovanju s specializiranimi

oziroma poobla{~enimi institucijami.

Delamo na organizaciji nastopov na doma~ih in tujih trgih in se povezujemo s sorod-

nimi zdru`enji v tujini. Kaj povedati o informacijski dru`bi, kar ni `e zapisano v tehno-

lo{ki pobudi, v modri knjigi ali pa, ~esar niso predhodniki pred mano `e povedali?

Spomnil sem se na racionalnost vlaganja v informacijsko tehnologijo. To velikokrat po-

zabljamo, vendar tudi to je pomembno, tudi o tem je govorila `e predhodnica. Te`ko je

meriti vlaganje v informacijsko tehnologijo skozi koli~ino denarja, ki smo ga porabili za

to informacijsko tehnologijo, vse premalokrat se vpra{amo, kaj smo pa dobili za ta de-

nar. Neko re{itev lahko dobimo tudi 10-krat ceneje, vso funkcionalnost. S tem, ko smo

pla~ali 10-krat ve~, nismo ni~ bolj sodobni, ni~ bolj primerni kot nekdo, ki se je malo

bolj racionalno obna{al.

Pri tem se spomnim na{e zgodovine. Danes je `e bilo omenjeno, da smo imeli v Jugo-

slaviji dolo~eno prednost, ker smo ve~ vlagali v informacijsko tehnologijo. Sam sem ti-

sta leta, to je nekje 10 let nazaj, delal v zastopstvu tuje firme v Jugoslaviji in mislim, da

sem kar dobro poznal situacijo. Imeli smo ogromno {tevilo nekih mainframeov, ki prak-

ti~no niso bili uporabljeni, v~asih niti odpakirani. [e ve~ pa je bilo takih, na katerih so

razvijali ali pa smo razvijali aplikacije toliko ~asa, da je oprema tehnolo{ko zastarala. Mi-

slim, da moramo gledati tudi na to, da sredstva, ki jih na{e gospodarstvo in s tem tudi

dr`ava ima, zelo pametno vlagamo.Nekaj misli o tem, kako bi si lahko pomagali pri tem,

da bi bila racionalnost na{ih vlaganj ~im ve~ja. To je vloga samostojnih konsultantov. V

tujini ve~ja firma ne gre v investicijo ne da bi se zares strokovno pripravila na tak{no in-
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vesticijo in si zato omisli konsultantsko hi{o, ko tro{i milijone dolarjev. Pri nas to ni ved-

no slu~aj. Velikokrat informacijsko tehnologijo kupujejo tisti, ki stvar zelo slabo pozna-

jo. Ravno tako je kot poklic, kot stroka v svetu `e desetletja poznana revizija informacij-

skih sistemov. Pri nas smo revizijo komaj postavili, imamo revizorje z mednarodnim iz-

pitom, ki pa jih izredno slabo koristimo.

Mogo~e {e, da na hitro zaklju~im, kje vidimo vlogo na{ega zdru`enja:

Aktivno sodelovati v ustanovitvi foruma za informacijsko dru`bo, ustanavljamo

zdru`enje za elektronsko poslovanje, v katerega zdru`ujemo vse akterje - proizvajalce

in vse, ki bi na podro~ju elektronskega poslovanja lahko pripomogli k razvoju. Hvala

lepa.
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FRANC DOLENC

Vloga industrije v razvoju informacijske dru`be
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Spo{tovani gospod predsednik, gospe in gospodje! Moja `elja je, da vam na kratko

poka`em, kaj v tem svet informatike in telekomunikacij dela slovenska industrija.

Upam, da bom uspe{no predstavil ne samo Iskrotel, ampak vse tiste, ki poleg nas dr`ijo

to linijo prisotnosti na svetovnem trgu.

Pred nami je internet, internet je posledica 150-letnega razvoja telekomunikacij, od

prve zveze s pomo~jo Morsovega aparata prek telefonije. To se pravi, da elektri~ne ko-

munikacije niso od danes in tudi njihov razvoj se v naslednjih desetih letih ne bo za-

klju~il. Res pa je, da smo pred velikimi spremembami, ki to telekomunikacijsko tehno-

logijo pripeljejo v vsak dom in spremenijo obliko na{ega `ivljenja.

Slovenija v telekomunikacijah ni neznana dr`ava. Verjetno ne veste, smo ena izmed

desetih, pribli`no desetih dr`av v svetu, kjer je bil razvit lasten telekomunikacijski pro-

dukt za javno telekomunikacijsko omre`je, ki ga prete`no izva`amo. Smo de`ela, ki je

po izvozu telekomunikacijske opreme na prebivalca dale~ nad evropskim povpre~jem,

seveda nas je pa relativno malo. To se pravi, tudi v malih dr`avah se da dose~i nadpov-

pre~ne izvozne rezultate, ~e za temi sloni dolgoletna tradicija in strategija.

Govorimo o strategiji in tradiciji, se pravi, ~e pogledamo nazaj, se lahko obrnemo tudi

naprej. Mi smo v razli~nih ekonomskih sistemih in razli~nih tehnolo{kih bazah rasli,

pri{li iz nacionalnega v globalnega, izvozno orientiranega dobavitelja. Skrbeli smo za

stalno kombinacijo licen~nih izdelkov in lastnega razvoja, skrbeli smo za kadre in vizijo

in skrbeli smo za to, da je na{a dodana vrednost izhajala iz znanja, ne iz politike ali trgo-

vine, in da smo jo ustvarili tako na doma~em kot na tujih trgih. To so pravzaprav osnov-

ni elementi, zelo enostavni na prvi pogled, ki bi kateremukoli centru znanja nekaj de-

narja in veliko ambicij omogo~ali izvozne uspehe.

Prehajamo v okolje globalnih dobaviteljev, to se pravi, razlike, tehnolo{ke in eko-

nomske razlike med posameznimi deli sveta so se zmanj{ale in v tem obdobju globalnih

dobaviteljev bo {e bolj zaostrena konkurenca, v kateri bodo pre`iveli, kot smo `e nekaj-

krat danes sli{ali, najhitrej{i, najproduktivnej{i, najprepri~ljivej{i v viziji in izvedbi. Imeti
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moramo svoje sanje, s katerimi prepri~amo na{e kupce. Biti moramo pa obenem zelo

fokusirani, fleksibilni.

Ko smo danes spremljali teh 50 oziroma 45 diskusij, se je meni vedno pojavljalo

vpra{anje: kje je fokus slovenske informacijske tehnologije, kje je fokus slovenske in-

formacijske dru`be. In o tem se moramo pravzaprav pogovoriti.

Ta fokus so Ameri~ani, ki so te velike spremembe pravzaprav zgenerirali z veliko in

mo~no kombinacijo, ogromno denarja multinacionalk, kreativnost “start up” firm, in to

je pravzaprav vzorec, s katerim so vso svetovno konkurenco pustili dale~ zadaj.

Kupci bodo dobavitelje, ki so jim sposobni pomagati z vizijo in s fleksibilnostjo, na-

gradili s tem, da bodo postali njihovi ekskluzivni dobavitelji. Zato moramo dati te`i{~e

pri re{itvah na klju~, pri skupnem u~enju in pri ekonomski u~inkovitosti na{ih re{itev.

Zato bo bodo~i Iskratel hkrati vezan na dva na~ina: bo ostajal znotraj mo~nega stra-

te{kega partnerja Siemensa, znotraj tega bo profiliral svojo produktno in regionalno

specializacijo in bo hkrati Siemensu predstavljal kupca in dobavitelja, ker ravno ta sime-

trija je pravzaprav ~ar - biti vedno hkrati kupec in dobavitelj. Imeti moramo pravi balans

lastnih in tujih produktov in imeti moramo pravi balans med produkti in re{itvami. In

zato se bomo maksimalno povezovali in se `e povezujemo z manj{imi ali tudi ve~jimi -

sicer je ve~jih zelo malo - visoko kreativnimi in specializiranimi podjetji v Sloveniji in

tudi drugje. @elimo biti integratorji teh produktov, dobavitelji in tudi podizvajalci, ~e je

potrebno. Ko re~em, tudi drugje, lahko re~em, da je pred nami strategija {irjenja na tuje

trge, na katere poti je postavljen razvojnih centrov v tujini. Tako smo `e postavili razvoj-

ni center v Belorusiji in v Rusiji, in ves nadaljnji prodor na te trge je pravzaprav vezan na

to, da imamo v teh de`elah svoje razvojne centre za informacijsko tehnologijo.
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Ra~unalni{ke igre
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Dober ve~er! Opazil sem, da sem eden redkih predstavnikov iz prakse, ki se ukvarja-

mo `e z informacijsko tehnologijo oziroma, ki smo `e globoko zabredli v njo, kar verjet-

no pomeni, da dr`avno blagajno polni klasi~na industrija. Torej na sprehod v informa-

cijsko tehnologijo to dru`bo {e ~aka. Kakorkoli, mi smo `e globoko vanjo zabredli, na

kratko naj vam opi{em, kaj to v praksi pomeni oziroma mogo~e postre`em z zmerno

dozo optimizma. Arksel trade podjetje, ki med drugim izdeluje tudi ra~unalni{ke igre.

Imamo lastno blagovno znamko, ki jo tr`imo po celem svetu, ARD. Na{e produkte, se

pravi igre, ki jih proizvajamo, pa izva`amo 100%-no. Trg ra~unalni{kih iger je zelo velik,

tukaj je par primerjav, recimo s hollywoodsko filmsko industrijo, glasbeno industrijo in

prodajo knjig na svetovnih trgih. Tukaj lahko pogledamo, kako se mi vklju~ujemo na to

podro~je dejavnosti in sicer zadnja {tiri leta podvajamo prihodke s tem, da {tevilo zapo-

slenih nara{~a samo zmerno.

Mogo~e na enem primeru projekta ene igre, ki se imenuje “Ring”, kraj{a ~lenitev. V

milijonih tolarjev, prodali smo okoli 250.000 kopij po celem svetu in tukaj se ka`e na{

problem, ker smo trenutno udele`eni pri toku denarja v glavnem samo na nivoju pro-

dukcije, s tem da nam vse, kar se ti~e zalo`ni{tva, marketinga, pa~ spolzi iz rok in tukaj

bi mogo~e lahko ra~unali na pomo~ kak{ne institucije. Glede na to, kar po~nemo, omo-

go~amo pa~, kot sem `e povedal, 100%-ni izvoz informacijske tehnologije, odpiramo

nova delovna mesta in imamo veliko dodano vrednost na na{e projekte. Ker pa smo na

svetovnem trgu zelo majhni, potrebujemo dolo~eno pomo~ in sicer mogo~e prav pri

bazi~nih raziskavah, kar se ti~e razvoja programske opreme, tukaj se `e pogovarjamo z

dolo~enimi fakultetami. Pri sofinanciranju projektov, kar je eden ve~jih problemov, ki

jih trenutno, s katerimi se trenutno sre~ujemo, je naval potencialnih investitorjev, ki bi

nas radi kupili, pa ker sem prvi~ na taki predstavitvi, nisem upal preve~ izpostaviti raz-

li~nih problemov, zato bi Se strinjam z gospodom Bricom in njegovi problemi, ki jih je

na{tel na koncu svoje predstavitve. Hvala lepa.
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Instrumenti informacijske politike Ministrstva za
znanost in tehnologijo
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo `e dobro desetletje vodi aktivno informacijsko

politiko. V okviru svojih pristojnosti in mo`nosti si prizadeva, da bi Slovenija imela so-

dobno informacijsko infrastrukturo tako v sferi znanosti in izobra`evanja kot na drugih

podro~jih. Kateri so klju~ni instrumenti, s katerimi uresni~ujemo na{o politiko? Predsta-

vil bom tri infrastrukturne projekte.

O pomenu akademskega in raziskovalnega omre`ja ARNES smo danes `e veliko

sli{ali. Preko ARNES-a se vklju~ujejo v internet vse izobra`evalne, raziskovalne in kul-

turne organizacije v Sloveniji. Pri uresni~evanju razvoja omre`ja ARNES in zagotavljanju

njegovega delovanja pa se sre~ujemo s {tevilnimi problemi. Pred leti so nekateri menili,

da potrebujejo internet samo institucije v Ljubljani, v Kranju in Mariboru. Drugi pa smo

bili prepri~ani, da je treba mre`o vzpostaviti od Kopra do Lendave. Danes jo imamo in

smo na to ponosni.

Problem je vsako leto v financiranju, ker se Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter

Ministrstvo za {olstvo in {port ne moreta dogovoriti, kako planirati potrebna prora~un-

ska sredstva. Doslej je problem v glavnem re{evalo Ministrstvo za znanost in tehnologi-

jo, vendar je `e leta 1998 zmanjkalo 300 milijonov SIT. Na sre~o je vlada takrat intervent-

no zagotovila manjkajo~a sredstva. Lani se to ni zgodilo. Zmanjkalo je spet 200 milijo-

nov, ARNES je moral nekatere obveznosti prenesti v leto{nje leto in tudi kon~al je s fi-

nan~no izgubo. Tudi po leto{njem planu bi morali za delovanje ARNES-a zagotoviti 300

milijonov ve~, kot jih je za ta namen rezerviranih v prora~unu na{ega ministrstva. ^e

se{tejemo, to pomeni, da nam manjka 500 milijonov in delovanje ARNES-a v drugi polo-

vici leta je v negotovosti. Sli{i se zelo absurdno, a je tako. Problemi s Telekomom Slove-

nije situacijo samo {e ote`ujejo.

Drugi infrastrukturni projekt je COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in

servisi), ki danes povezuje 230 knji`nic v enoten sistem - lahko bi rekli - virtualne slo-

venske knji`nice. Vzajemna katalogizacija omogo~a, da knji`nice danes prevzamejo iz

vzajemne baze podatkov dvakrat ve~ bibiliografskih zapisov, kot jih prispevajo oz. ori-

ginalno kreirajo. Prihranki so o~itni. V vzajemnem katalogu lahko najdemo podatek o

tem, kje se kak{na knjiga ali revija v Sloveniji nahaja. ^e ima knji`nica avtomatizirano iz-

posojo, lahko ugotovimo, da je npr. knjiga izposojena in kdaj bo vrnjena, vsak posa-

meznik pa si lahko pogleda, kaj ima sam izposojeno. Preko COBISS-a je uporabnikom

omogo~en tudi dostop do {tevilnih tujih baz podatkov. Skupno je preko

COBISS/OPAC-a evidentiranih povpre~no 28 tiso~ iskanj na dan.

Pri razvoju sistema in servisov COBISS se sre~ujemo s {tevilnimi problemi. Finan~ni

problemi, ki jih je Ministrstvo za kulturo potenciralo v javnosti, so bolj zadrega nepoz-

navalcev na~ina poslovanja sodobnih informacijskih servisov kot pa dejanski problemi.

Problemi so tudi v razli~nih predstavah o tem, katere knji`nice naj bi bile vklju~ene v ta
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sistem in katere ne. Nekateri se namre~ zavzemajo za to, da bi bile vklju~ene samo ve~je

knji`nice, drugi, da bi bile vklju~ene vse in s tem uresni~ena splo{na pravica do dostopa

do informacij.

Tretji infrastrukturni projekt je SICRIS (Slovenian Current Research Information Si-

stem). To je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, katerega cilj je

ve~ja preglednost raziskovalne dejavnosti v Sloveniji in vklju~evanje v evropski znans-

tveno-raziskovalni informacijski prostor. Povezovanje v znanosti ter prenos rezultatov

raziskovanja v gospodarstvo in na trg sta namre~ mo~no olaj{ana, ~e je delo raziskoval-

cev in raziskovalnih organizacij primerno predstavljeno v enostavno dostopnem in ja-

sno strukturiranem informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti.

Z dana{njim dnem so v informacijski sistem SICRIS vklju~eni in preko interneta do-

stopni podatki za ve~ino raziskovalnih organizacij, raziskovalnih skupin, raziskovalcev

in projektov, ki jih je v obdobju od 1998 do 1999 financiralo ministrstvo. Nekaj nad 1000

teko~ih raziskovalnih projektov je predstavljenih tudi vsebinsko. Podatki o projektih so

`e vklju~eni tudi v evropski informacijski sistem za raziskovalno dejavnost ERGO Ta si-

stem povezuje vse evropske informacijske sisteme, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
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BREDA KUTIN

Varstvo potro{nikov in elektronsko trgovanje

Informacijska tehnologija je nedvomno pomembno posegla tudi v obi~ajno `ivljenje

potro{nikov. Telekomunikacije postajajo vse bolj dostopne in mobitel v {tevilnih

otro{kih rokah ni ve~ atrakcija ampak del vsakdanjika. Podobno navdu{enje velja tudi

za priklju~itev na internet in {tevilke o njegovi uporabi v slovenskih gospodinjstvih nas

uvr{~ajo v evropsko popre~je, kar je bistveno bolje kot pa ka`e razvr{~anje Slovenije

samo po dru`benem proizvodu na prebivalca. Na{i najstniki samozavestno deskajo po

medmre`ju, brskajo po {tevilnih spletnih straneh in suvereno uporabljajo elektronsko

po{to. Zato ni presenetljivo, da je bil minuli ponedeljek zelo velik odziv na javno pred-

stavitev mnenj z naslovom »Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji«, ki jo je v Dr`avnem

zboru organiziral Odbor za znanost in tehnologijo. Med {tevilnimi zanimivimi prispevki

je bilo mo~ sli{ati mnenja strokovnjakov, vlade, ministrstev pa tudi {ir{e javnosti med

katere spadamo predstavniki potro{nikov. Zveza potro{nikov Slovenije se je z veseljem

odzvala na javno povabilo in izpostavila ne samo prednosti, ampak tudi potencialne

nevarnosti, ki so tipi~ne za vsa novo nastajajo~a podro~ja : pomanjkanje ali popolna od-

sotnost pravnega varstva.

Tako opevana globalizacija, ki v elektronskem trgovanju nedvomno veliko obljublja,

je tako reko~ ~ez no~ izni~ila in mo~no potisnila ob rob dolgoletna prizadevanja {tevil-

nih potro{ni{kih organizacij za u~inkovito pravno varstvo potro{nikov. [tevilne do-

lo~be, ki so v klasi~ni trgovini postale del vsakodnevne prakse, na podro~ju elektron-

skega trgovanja nenadoma nimajo ve~ ali pa imajo, omejeno veljavo. ^eprav zaenkrat

ni nikakr{nega razloga za preplah, pa ravno hiter razvoj elektronskega trgovanja nare-

kuje ~imprej{nje izoblikovanje pravil, ki bi jasno dolo~ala varstvo osebnih podatkov,

varstvo finan~nih transakcij, postopek reklamacije in vra~anja naro~enih izdelkov.

Mednarodna raziskava svetovne potro{ni{ke organizacije Consumers International, ka-

tere ~lanica je tudi Zveza potro{nikov Slovenije, je potekala v 17 dr`avah in med drugim

pokazala, da samo 13% spletnih strani obljublja kupcu, da njegovih osebnih podatkov

ne bodo posredovali tretji strani, da le polovica kupcev lahko brez obveznosti vrne na-

ro~eno blago in da le tretjina podjetij na svojih spletnih straneh obvesti potro{nika o pri-

to`nem postopku, ~e se pri prodaji kaj zaplete.

Vse na{teti problemi pa seveda predstavljajo oviro pri nadaljnjem razvoju elektron-

skega trgovanja. Zato je David Byrne, evropski komisar za zdravje in varstvo potro{ni-
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kov v za~etku tega meseca v Dublinu, ko je govoril o e-potro{nikih in e-ekonomiji po-

sebej izpostavil aktivnosti za krepitev zaupanja evropskih potro{nikov, ki je na~eto po

aferah kot so bolezen norih krav, dioksinska afera in gensko spremenjena hrana.

Iniciative, ki naj bi pomagale razvijati e-poslovanje so kodeksi obna{anja in dobrih

poslovnih obi~ajev, ki naj bi pomagali vzpostaviti zaupanje v elektronsko poslovanje in

vzpostaviti okolje, ki bo podpiralo dobro poslovno prakso. Pomemben del vzpostavlja-

nja zaupanja so tudi re{itve na podro~ju finan~nih storitev, ki bi omogo~ile enostavno

vra~ilo denarja z uporabo kreditnih kartic. (creditcards chargeback-)

Program »spletni trgovec«, (Web Trader) je poskus vzpostavitve kodeksa poslovanja

preko spleta. Gre za iniciativo britanske potro{ni{ke organizacije Consumers Associa-

tion (CA) kako potro{nikom omogo~iti udobno in varno nakupovanje v skladu s stan-

dardi, dolo~enimi v kodeksu poslovanja in ki hkrati tudi preverja z naklju~nimi nakupi

ravnanje ponudnikov in skladnost z dolo~ili v kodeksu. V primeru kr{itve CA lahko od-

vzame kr{itelju pravico do uporabo znaka. V shemo je vklju~enih `e ve~ kot 50 ponud-

nikov iz vsega sveta, vanjo pa se vklju~ujejo tudi druge vplivne evropske potro{ni{ke

organizacije kot je Consumentebond iz Nizozemske, Zveza potro{nikov Slovenije pa z

avstrijsko potro{ni{ko organizacijo VKI pravkar usklajuje sodelovanje v drugi fazi .

Druga pomembna iniciativa, ki tudi dobiva vse ve~je razse`nosti je izvensodno raz-

re{evanje sporov. V evropski uniji obstaja paleta najrazli~nej{ih mehanizmov na raz-

li~nih podro~jih varstva potro{nikov in obstoje~e izku{nje nameravajo uporabiti tudi na

podro~ju elektronskega poslovanja. Ponujajo se re{itve v okviru katerih bi potro{niki

lahko uveljavljali prito`be v svoji dr`avi kot del mednarodne mre`e za razre{evanje

sporov.

Ob sodelovanju in organizacijski podpori svetovne potro{ni{ke organizacije `e ve~

kot leto dni poteka med ZDA in Evropsko unijo tudi Tranatlantski potro{ni{ki dialog

(Transatantic Consumer Dialog TACD). Na strani potro{ni{kih organizacij iz ZDA sta

najve~ji ameri{ki potro{ni{ki organizaciji Consumers Union in Consumer Federation of

America, v imenu evropskih potro{nikov pa se pogovarja Evropska potro{ni{ka organi-

zacija BEUC, katere ~lanica je tudi Zveza potro{nikov Slovenije. Ena od tem, ki jih

obravnava TACD je internet in elektronsko trgovanje.

V Sloveniji bo u~inkovito varstvo potro{nikov na podro~ju elektronskega trgovanja

mo~ vzpostaviti ne le z ustrezno nacionalno in evropsko zakonodajo, ampak ob hkratni

vpetosti v druge mednarodne mehanizme in prostovoljne sheme, ki nastajajo ob sode-

lovanju nevladnih potro{ni{kih organizacij, predvsem svetovne(CI) in evropske

(BEUC).
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Mag. JANEZ TOPLI[EK

Informacijska dru`ba in pravna dr`ava

Vsako uro, ki je minevala, sem svoj prispevek malo kraj{al, tako da se bom sedajle res

osredoto~il na nekaj bistvenih stvari. Kdor pa bo `elel videti celoto, pa upam, da bodo

stvari objavljene.

Torej, kadar se tovarna loteva zahtevnega proizvoda, izdela neko strategijo za ta proi-

zvod, od razvoja, tr`enja in tako naprej, in del te strategije je tudi pravna strategija izdel-

ka. Del te pravne strategije, recimo, problemi z licencami, za{~ito in tako naprej. Torej,

~e omenjamo kakr{nekoli strategije o poti v informacijsko dru`bo, brez dvoma moramo

misliti bolj odlo~no tudi na pravno strategijo v zvezi s tem. Moram re~i, da ~eprav sem

pravnik, danes pogre{am kak{ne eminentne pravni{ke glave, ki bi predstavile kak{en

bolj celovit pogled na to, kako pravne probleme v zvezi z informacijsko dru`bo v Slove-

niji zastaviti.

Rad bi opozoril na iluzije, ki se zelo {irijo v zadnjem ~asu v Sloveniji, da bo zakon o

elektronskem poslovanju kot nekaj z neba usekalo in zagotovilo kompletno pravno

strukturo za elektronsko poslovanje. To je dale~ od resnice, kajti ta zakon ureja samo

nekaj fregmentov elektronskega poslovanja. Ne bom govoril o tem, ali so to odstotki ali

promili, brez dvoma je to pomemben zakon, vendar ne smemo si delati iluzij, ve~ina

pravnih problemov le`i in bo le`ala izven tega zakona, torej rabimo veliko ve~ kot en

zakon, potrebujemo neko sistemsko analizo celega na{ega pravnega sistema, pregleda-

ti, kje so ovire, kje manjkajo spodbude in tako naprej.

No, o`ja tema mojega nastopa, nameravanega, je bila pa razmerje med informacijsko

dru`bo in pravno dr`avo. To je ne samo v Sloveniji, na sploh po svetu dokaj neobdela-

no, neraziskano razmerje. Mene zanima, in bi se spustil na en pomemben vidik tega raz-

merja, to pa je dostopnost informacij javnega zna~aja, kar je v samem za~etku kolega

Berce `e omenil. In znotraj dostopnosti teh informacij, kako je z dostopnostjo predpi-

sov.

Dr`ava se kar naprej slepi, da bo dr`avljan sam na{el vsa pravila, katerih se mora dr`a-

ti, ne ve pa, da je tiso~ ovir na tej poti in torej ne gre za druge javne informacije, gre za

predpise. To so zakoni, podzakonski akti, judikati, vsi tisti viri, ki za dr`avljana pomeni-

jo nek vir, kako se ravnati.

Kako je po svetu? Sami veste, da je veliko dr`av, ki brezpla~no neposredno po elek-

tronski poti omogo~a dostopnost do teh pravnih virov. Predna~ijo seveda ZDA, pa Av-
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stralija in {e nekatere dr`ave. Kako bojo v Sloveniji? Imamo tako imenovani pa {e v

“elektronski uradni list”, ki je le papir prikazan po elektronski poti. Kaj ho~em s tem

re~i? Dr`avljan mora te, ta elektronski uradni list pla~evati tako kot tistega na papirju. In-

formacijsko gledano je ta uradni list neuporaben, ni ga mo`no elektronsko citirati, ker

~e nisi pla~al ta citat Link, ni~ ne pomaga. Torej tudi linkanje, ki je bilo danes `e omenje-

no, med predpisi ni izvedljivo. Kopiranje je v tistem PDF poluporabno. Bistvo je sodob-

no prikazane elektronske informacije pa je v mo`nosti njene takoj{nje predelave, po-

vezljivosti, prikazljivosti, gibljive izrabe za dolo~en namen in podobno. Slovenski elek-

tronski uradni list je torej proti informacijsko zasnovan. Judikati so ravno tako pomem-

ben vir prava, v Sloveniji niso dostopni brezpla~no dr`avljanom. Sodi{~a jih prodajajo

trgovcem. Tam jih moramo pa vsi kupovati. V Sloveniji nimamo nacionalne strategije

glede brezpla~ne neposredne dostopnosti do predpisov. In `al je tudi hvale vredna po-

teza dr`avnega zbora, ki omogo~a dostop do zakonov le stranski proizvod notranjega

informacijskega sistema, ne pa celovita ponudba predpisov. Hvala.
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^lani Dru{tva »Delni~ar« predloge obravnavajo z namenom, da za re{itve pridobimo

politike. Zakon o udele`bi zaposlenih na dobi~ku obravnavamo skupno z Dru{tvom

dav~nih svetovalcev Slovenije.

^e `eli Dr`avni zbor podpirati gospodarstvo v ~asu informacijske dru`be, potem naj

za~ne podpirati slovenski kapital, slovenske ustvarjalce in mno`i~no var~evanje zapo-

slenih in dr`avljanov.

Predlagamo, da Dr`avni zbor ~im preje sprejme Zakon o udele`bi zaposlenih na do-

bi~ku in izpopolni ZGD in na ta na~in ustvari bolj ugodne razmere za za{~ito najbolj

temeljnih slovenskih nacionalnih, ekonomskih interesov.

S spo{tovanjem!

Direktor

Prof. dr. Gojko Stani~, univ. dipl. iur.

Priloga: Prispevek
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Dru{tvo »Delni~ar«, 1000 Ljubljana, Tr`a{ka 132

Dru{tvo dav~nih svetovalcev Slovenije, 1000, Ljubljana, Parmova 53

Predlog pre~i{~enega besedila 31.3.2000

Amandmaji so pisani v kurzivu

AMANDMAJI NA PREDLOG ZAKONA O UDELE@BI ZAPOSLENIH PRI DOBI^KU

DRU@BE (ZUZDD) – EPA 281-II-hitri postopek,

Poro~evalec {t. 51, 28. oktober 1997

Na podlagi stali{~ upravnega odbora Dru{tva Delni~ar z dne 18. novembra 1998 in po

razpravi na strokovnem posvetu, ki ga je organiziral In{titut za delni~arstvo skupaj z

Dru{tvom Delni~ar in Dru{tvom dav~nih svetovalcev dne 18. februarja 2000 so ~lani

obeh dru{tev dne 21.3.2000 amandmaje dopolnili in tako pripravili predlog, ki se zdi

zrel za postopek v vladi in dr`avnem zboru ter za pridobivanje {ir{e dru`be razli~nih or-

ganizacij civilne dru`be.

Predlog zakona o udele`bi zaposlenih pri dobi~ku dru`be (ZUZDD) – EPA 281 II hitri

postopek, glasi:

»ZAKON O UDELE@BI ZAPOSLENIH IN DRUGIH SODELAVCEV NA DOBI^KU

(ZUZD)«.

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Podro~je urejanja:

Ta zakon ureja tiste oblike udele`be pri dobi~ku, pri katerih dru`ba in zadruga oziro-

ma zaposleni pridobijo dav~ne in druge olaj{ave oziroma druge pravice po posebnih

zakonih.

Udele`ba pri dobi~ku po tem zakonu je prostovoljna.

2. ~len

Opredelitev zaposlenega

Za zaposlenega po tem zakonu se {teje:

fizi~na oseba, ki je v delovnem razmerju v dru`bi v poslovnem letu, v katerem je bil

ustvarjen dobi~ek, ki je predmet pogodbe iz 5. ~lena tega zakona in za katero velja tarif-

ni del kolektivne pogodbe,

~lan uprave, poslovodja ter fizi~na oseba, ki je v delovnem razmerju v dru`bi v po-

slovnem letu, v katerem je bil ustvarjen dobi~ek, ki je predmet pogodbe iz 5. ~lena tega

zakona in za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.
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S pogodbo iz 5. ~lena tega zakona se lahko dolo~i, da mora biti oseba iz prej{njega

odstavka za pridobitev pravice do udele`be pri dobi~ku po tem zakonu v delovnem

razmerju v dru`bi dolo~eno ~asovno obdobje. Tako dolo~eno obdobje ne sme biti

dalj{e od {est mesecev.

S pogodbo iz 5. ~lena tega zakona se med upravi~ence do dav~nih ugodnosti po tem

zakonu lahko uvrsti tudi ~lane nadzornega sveta ali druge ~lane nadzornih organov

dru`be ter zunanje sodelavce, ki delajo z dru`bo na podlagi pogodbe o delu, ki

vklju~uje konkuren~no prepoved.

Obrazlo`itev:

Uporabo zakona velja raz{iriti tudi na ~lane nadzornih organov dru`be in druge stal-

ne zunanje sodelavce dru`be, ki z dru`bo delajo po pogodbi o delu.

3. ~len

Veljavnost dolo~b tega zakona

Dolo~be tega zakona veljajo za gospodarske dru`be, ki so organizirane kot kapital-

ske dru`be po zakonu, ki ureja gospodarske dru`be in zadruge, ki so organizirane po

zakonu o zadrugah (v nadaljnjem besedilu: dru`ba).
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[TEFAN HUZJAN

Prva telehi{a v Sloveniji

Hvala lepa. Zanimiv naslov in ko sem prebral v ~asopisu, da je za`eleno pripraviti

nabor projektov, sem rekel, zakaj ne bi enkrat v Sloveniji tudi podprli taka prizadeva-

nja kot so na{a v okviru ekolo{kega gibanja. Zakaj? Zato, ker ko smo preu~evali `ivlje-

nje ljudi ob meji, ob dr`avni meji z Mad`arsko, seveda z ekolo{kega vidika nas je zani-

malo marsikaj. Kot ena vzporedna slika se je pojavilo neko razo~aranje, neperspektiv-

nost ljudi, ki `ivijo tam in seveda v njihovi zavesti na eni strani, ko so leta, desetletja `i-

veli v tako imenovani `elezni zavesi, ta zavesa je izginila, se odpira in ljudje imajo zdaj

mali problem, kako `iveti ob meji brez meje. No, in seveda, ko smo se posvetovali z

ljudmi oziroma izvajali dolo~ene intervjuje in ugotavljali, da so ljudje tako razo~arani,

da ne vidijo svetlo prihodnost v tej Sloveniji, ne vedo, kaj bi zdaj z odprto mejo in ne

vedo, kaj bi s svojimi pridelki, ker pa~ nima cene, komu prodajati, po kak{ni ceni, saj

se ne spla~a ustvarjati, na eni strani, mi na drugi strani pa smo ugotavljali cel kup

mo`nosti, ki so v tem kraju in seveda potem smo se vpra{ali, kaj narediti zdaj v tej sre-

dini, da bi to ~rnino, to neperspektivnost pretvorili v eno svetlo prihodnost, da bi ljudi

motivirali.

No, in danes ste `e govorili o tem, da je potrebno izobra`evati, ampak ne v tem smi-

slu, da bi mi razmi{ljali o tem, pojdite na fakulteto, vpi{ete se v ljudske univerze, ampak

izhajali smo iz na~ela vse`ivljenskosti `ivljenja, razvijali {tudijske kro`ke, nekaj podob-

nega kot v firmi, tam, kjer ste razvijali neko~ inovativnost, tudi ustanavljali kro`ke, orga-

nizirali teden vse`ivljenjskega u~enja, predstavili predvsem in se ponosno pobahali

skupaj s krajani in s tistimi ljudmi, ki imajo re{itev, ki imajo ideje in smo pri{li skupaj na

drugi strani na mad`arski strani do enega sklepa, da bi zdru`ili te intelektualne cilje in

ustanovili telehi{o.

Kaj pa je zdaj to telehi{o? Vsi me spra{ujejo in seveda jaz bi vas povabil v petek

5.5.2000 ob 11.00 uri, pridite v Kobilje, bo otvoritev prve telehi{e v Sloveniji, to je 5.

maja, ko bomo zdaj seveda, ker ne morem projecirati, jaz sem mislil, da bo projektor,

staro, ~udovito prekmursko hi{o je ob~ina odkupila in v teh prostorih bomo razvijali

dolo~ene dejavnosti, razdeljene seveda v svetovanje, u~enje, dru`abni prostor, razvojni

projekti in marketing, TV studio in ~asopisi. In ko se zdaj sku{amo seveda registrirati,

kako bi formalno pravno re{ili tudi v zvezi z dejavnostjo tega projekta, pa ugotavljam,

da z vidika zakonodaje na{a dr`ava slabo pripravljena na spremembe, ker je problem,
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kam uvrstiti zdaj to telehi{o. Telehi{a ni {ola, ni po{ta, ni bife, ni razvojni center, ni infor-

macijska pisarna, ni knji`nica, ni urad, ni pisarna kak{nega dru{tva, ni svetovalnica, pa

hkrati se vse to dogaja tam. ^e koga zanima, kako zagotoviti vsem prebivalcem ob~ine

ali kraja enakopraven dostop do novih koristnih in potrebnih informacij in znanj, naj

preu~i in naj tam pomaga in tudi pride zraven preu~evati telehi{o.

Na vpra{anje, kako izkoristiti informacijsko tehnologijo za nove zaposlitve in mo`no-

sti zaposlitve v ob~ini lahko spet dobimo odgovor v hi{i. Ljudje so za~eli v tej hi{i zdaj

oblikovati, recimo tisti, ki so proizvajalci vina, svoj dizajn, dizajnirajo tako nalepko kot

same steklenice. Prodajajo, ponujajo preko, torej elektronskega medija itd., skratka se

je za~elo to gibanje in tudi v nekem smislu zaposlovanje. No, tiste znanstveno-razisko-

valne institucije, ki pa preu~ujejo te zdaj, tovrstne aktivnosti, pa se tu pojavlja en nov

medij, pa vas vabim, da jih preu~ujete, da s skupnimi mo~mi razvijamo v slovenskem

prostoru telehi{e, nekatere dr`ave `e to razvijajo, se vklju~imo, ne tako kot na Mad`ar-

skem, ki so telehi{e pretvorili v knji`nice. Te pa `e itak imamo in ena gospa je tudi pred-

stavila knji`nico. Telehi{a ni knji`nica, ni bife, pa ni {ola itd., hkrati pa je tudi vse to.

Hvala lepa.
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SAMO BEVK

Namesto sklepa

Glede na to, da nimam ve~ prijavljenih za dana{njo javno predstavitev mnenj bom za-

klju~il dana{njo prezentacijo. Strokovna slu`ba odbora Dr`avnega zbora Republike

Slovenije za znanost in tehnologijo bo pripravila povzetek javne predstavitve mnenj, s

tem povzetkom, bomo seznanili vse dana{nje udele`ence, ki jih je bilo okrog 132. Izdali

bomo posebno publikacijo, zalo`nika `e imamo.

Nadalje bomo posku{ali tudi na druge sodobne na~ine reproducirati dana{njo javno

predstavitev mnenj z naslovom "Informacijska dru`ba kot izziv Sloveniji". Podanih je

bilo kar nekaj predlogov tudi za zakonodajno vejo oblasti, se pravi za Dr`avni zbor Re-

publike Slovenije. To bomo posredovali naprej. Predvsem pa bomo z izsledki dana{nje

javne predstavitve mnenj seznanili Vlado Republike Slovenije. Eno izmed takih poslan-

skih pobud ima Vlada Republike Slovenije na svoji mizi `e od novembra lanskega leta

in pri~akujemo odgovor vlade. Predvsem pa menimo, da je potrebno oblikovati neko

posebno komisijo strokovnjakov, uglednih gospodarstvenikov, znanstvenikov in poli-

tikov, predstavnikov civilne dru`be, ministrov, `upanov in rektorjev. Tako skrbno in

preudarno izbrana komisija naj bi po evropskih zgledih pripravila dokument, ki mu lah-

ko damo delovni naslov “Slovenija in humana informacijska dru`ba”. Na osnovi tega

dokumenta pa Vlada Republike Slovenije pripravi projekt ali ~e ho~ete, nacionalni pro-

gram, kot temu tudi iz drugih podro~ij popularno re~emo, ki pa ga v kon~ni fazi na

predlog vlade seveda sprejme Dr`avni zbor Republike Slovenije.

Naj zaklju~im dana{njo javno predstavitev mnenj s pozivom Vladi Republike Sloveni-

je in tudi Dr`avnemu zboru Republike Slovenije, da se ~im prej in z vso resnostjo soo~i-

ta z izzivom, ki ga pred nas postavlja proces preoblikovanje industrijske v post-indu-

strijsko oziroma informacijsko dru`bo.

Vsem udele`encem na dana{nji javni predstavitvi mnenj, ki so v {estih urah predstavili

skoraj 60 prispevkov in vsem drugim se prav lepo zahvaljujem za udele`bo. Predvsem pa

se {e enkrat zahvaljujem vsem tistim, ki so omogo~ili dana{njo javno predstavitev mnenj in

sicer: sodelavcem v na{em odboru, Oddelku za razvoj informacijskega sistema v dr`avnem

zboru, podjetju TSE, TV-piki, Infosu, Slu`bi za evropske zadeve, Institutu Jo`ef Stefan in mi-

nistrstvu za znanost in tehnologijo, ki je razmno`il gradiva, ki ste jih dobili pred za~etkom

dana{nje javne predstavitve mnenj. [e enkrat hvala lepa za mno`i~no in kvalitetno ude-

le`bo ter sodelovanje na javni predstavitvi mnenj odbora za znanost in tehnologijo.
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Zaklju~ek

Civilna dru`ba, podprta z demokrati~nim okvirjem Parlamenta, je spregovorila o

temi, ki buri najbolj razvite dr`ave. Razvoj tehnologij je spro`il korenite spremembe v

svetovnem gospodarstvu in dru`bi. Primerjamo jih lahko le {e s spremembami v ~asu

industrijske revolucije, vendar pa je sedanji potek mnogo hitrej{i in globalnej{i. Izredni

vplivi se ka`ejo predvsem pri dvigu konkuren~nosti gospodarstva, strukturi zaposlova-

nja in vklju~enosti v mednarodne tokove. Znanje postaja najpomembnej{i vir uspeha.

O vsem tem in {ir{e, je ve~ kot petdest govornic in govornikov spregovorilo v svojih

predstavitvah, ki so prikazale dana{nje procese prehoda v post industrijsko obdobje -

imenovano “informacijska dru`ba”.

Leto 2000 lahko {tejemo kot simboli~no, je trenutek, ko “informacijska dru`ba” kot

nova razvojna stopnja ~love{ke dru`be, pridobiva vedno ve~ jasnih potez. Strm razvoj

ra~unalni{kih in telekomunikacijskih tehnologij, {e posebej izra`en s hitrim prodorom

interneta, temeljito spreminja na~in komuniciranja in delovanja posameznikov, organi-

zacij, institucij in dr`av.

Hkrati ko zorijo novi vzorci komuniciranja in delovanja, pa postaja tudi jasno, da se

poraja tekma med dr`avami za mesto v svetovni hierarhiji prihajajo~e nove dobe.

Prav zaradi tega v {tevilnih dr`avah in regijskih organizacijah sprejemajo nove razvoj-

ne usmeritve in dokumente, katerih namen je pospe{iti pot teh dr`av in regij v informa-

cijsko dru`bo in zagotoviti dr`avam in regijam oziroma obstajajo~ih in novim generaci-

jam v njih ~im bolj{e pogoje za `ivljenje in delo.

Zdru`ene dr`ave Amerike so preko vladne slu`be za elektronsko poslovanje sicer

mnenja, da celotnega vpliva elektronskega poslovanja s pomo~jo informacijsko teleko-

munikacijske tehnologije (ITkT), {e ne moremo v celoti predvideti in meriti. Vendar je

kljub temu v ZDA preko 54% poslovnih investicij usmerjenih v nabavo informacijske

tehnologije, tako da informacijska komunikacijska tehnologija predstavlja 8.2% ame-

ri{kega GDP. Zni`evanje cen ITkT produktov je zni`alo tudi inflacijo v ZDA. Ameri{ki

predsednik Bill Clinton pa se je osebno zavzel preko dokumenta “nacionalne strategije

za raz{iritev Interneta v rekordnem ~asu med dr`avljane ZDA”, da bo Internet postal do-

stopen vsem prebivalcem ZDA.

Evropska unija, za vstop v katero se slovenska dr`ava sedaj najbolj sistemati~no pri-

pravlja, je z novo zasedbo komisarjev, telekomunikacije “prenesla” v Direktorat DG13 -
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Informacijska dru`ba, kjer jim delajo dru`bo {e trgi, tehnologije, inovacije in izkori{~a-

nje raziskav. Hkrat je komisar DG13 g. Erkki Antero Liikanen 8. decembra 1999 spro`il

iniciativo z naslovom “eEvropa - Informacijska dru`ba za vse” (predstavljena v Lizboni

23.-24. marec 2000), ki predlaga ambiciozne cilje. Prinesli bodo koristi Informacijske

dru`be vsem dr`avljanom Evropske unije. Iniciativa obsega deset prioritetnih podro~ij

od izobra`evanja do transporta in zdravstvenih storitev za invalide. Iniciativa je klju~ni

element strategije za modernizacijo evropske ekonomije, ki ga promovira g. Romano

Prodi predsednik EU komisije.

Slovenija se mora zavedati, da je razvitost informatizacije je v primerjavi z dr`avami

EU, kamor vstopamo, prvorazrednega pomena, tako zaradi konkuren~nosti gospodars-

tva kakor tudi zaradi nacionalnega statusa. Strategije tega razvoja ni mogo~e prepustiti

zgolj podjetni{ki iniciativi, {e manj pa ekskluzivi dr`avnega monopola. Saj je po raziska-

vi RIS99 (december 1999) uporaba Interneta v generaciji do 24 let nad evropskim pov-

pre~jem, drugje pa vidimo potencialne podjetni{ke izzive za izobra`evanje z uporabo

tega medija, kot na primer pri dvigu uporabe Interneta:

• med vodilnimi delavci v podjetjih, da prese`emo skoraj 4 kratni zaostanek za EU,

• med generacijo tretjega `ivljenskega obdobja, kjer je 3 kratni zaostanek za EU....

Na javni predstavitvi mnenj je bila izra`ena pobuda, da se vsi dejavniki v na{i dr`avi,

od parlamenta, prek gospodarskih dru`b ter organizacij in drugih institucij do posa-

meznikov, opredelijo do izziva, ki ga prina{a pot v informacijsko dru`bo, in naredijo

vse, kar je mogo~e za ~im pomembnej{o vlogo Slovenije v teh preobrazbah. [e posebej

je bilo opozorjeno na:

1. Dolgoro~no usmeritev dviga izobrazbene ravni ter njenem prestrukturiranju,

2. Vlada RS naj takoj zagotovi potreben pravni okvir za delovanje dru`be in gospodas-

tva v t.i. “novi ekonomiji”,

3. Primerno dostopnosto do interneta ter varnosti njegovega delovanja za vsakega

dr`avljana,

4. Podporo podjetni{kemu razvoju na tem podro~ju,

5. Prilagoditev gospodarstva na nove poslovne modele,

6. Prehod na transparentno oziroma online delovanje javne in dr`avne uprave,

7. Podporo uveljavljanju novih tehnologij na vseh podro~jih,

8. Spremljanje prizadevanj dr`ave in regij k sprotnem ukrepanju tudi glede podpisanih

mednarodnih pogodb.

Za vsako od teh podro~ij naj se pripravi seznam prioritetnih dejanj, jih ~asovno opre-

deli in spremlja njihovo realizacijo. Prevladalo je prepri~anje, da lahko Slovenija tudi v

prihajajo~em obdobju, v obdobju uveljavitve informacijske dru`be, z ustvarjalnimi po-
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tencialom svojih ljudi najde re{itve, ki jo bodo postavile visoko v svetovi razvojni in gos-

podarski paradigmi.

Pred vami je zbrano gradivo, ki smo ga skupno ustvarili v Dr`avnem zboru

Republike Slovenije 27. marca 2000 na javni predstavitvi mnenj “Informacij-

ska dru`ba kot izziv Sloveniji”. Z njim `elimo pokazati, da je v Sloveniji dovolj znanja

in da nam ni delati razvojne in volilne programe le in s tujimi koncepti. Vsem, ki so ga

tako ali druga~e pomagali soustvarjati in tistim, ki ga boste ne le prebarali ampak tudi

uporabili, gre zahvala za soustvarjanje procesov prenosa doma~ega znanja za “e-Slove-

nijo”!

Uredil in zbral:

mag. Jaro BERCE

dr`avni podsekretar SVEZ
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